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[41] γἱρᾷλὶς γεβογυεα ἢ 





πΛΡΆΑΓΙ.: 

ΙΝ ριεραγίηρ [Π18 βαἀϊοη 1 ἤανα απάἀδανουγαα, ἃ5 [ὰγ 

ἃ5. ῬΟΒΒΙΌ]6, ἴο τηαϊτζα (πΠ6 ϑβοοπηα Βοοῖὶς οοιηρίεβία ἴῃ [ἰ- 

561, ψἱΠοὰΐ ργοϑαρροβίηρ οα (ῃ6 ρατγί οἵ ἴῃς βἰυάθηϊ ἃ 

Κπον]θᾶσε οὐ 1ῃ6 βϑηῆθγαὶ οοπίθηϊβ οἵ ἰῃ8 Απαραβϑίβ. Νὸ 

ῬΟΥ ἱπάβεα ϑῃου]ὰ νεπΐασα ὈΡΟῚ ΔηΥ αἰδίϊποί ρογίίοη οἵ 

ΧΕΠΟΡΠΟΙ 5 ψουκ, ψιΠπουΐ αἱ ἰθαϑί 50ΠῚ6 ῬΥ͂θνίοιβ δο- 

αυδϊηίαηος ΜΠ τΠ6 Οὐ]η65. οἵ [ῃΠ6 ϑἴογυ, 50 ἢ ἃ5 ΠΊΔΥ 

θε σαϊηδά ἴτοιὴ ἃ (]αβϑϑβϑίοαδὶ [1 ΟΠ ΟΠ αΤΥ, ΟΥ τότ [ῃ6 ΘΑΠ]]ῈΓ 

ΟΠαρίετϑ οἵ [ῃ6 Δ σιοῤῆον ἴῃ ΝΜῖτ. (Ο]]Π]η8᾽ 5 τα οἵ “Ἅ“ποϊογιί 

ΟἸαςοίος 7 προ Ἀοαάογς. 511] 1 15 σοῃνβηϊθηΐ ἴο 

ἢανα {ῃ6 τεηυϊγεα ᾿πἰουμηδίίοη οἰοβα αἱ μαηά: 1 Πᾶνα 

{πογθίοσα ρίνβη ἴῃ ΤΥ [ηἰγοάαοίοη ἃ βκαίοῃ οἱ [ῃ6 πδῖτὰ- 

ἔνε ἄονῃ ἴο ἴῃς ροϊηΐ ψῇεγα ἴῃς ϑεοοπα Βοοκ ὈερΊη8, 

ἀηᾶ δαάεά ἃ ΤΆ0]6 οἵ [Π6 τηοβί ἱπῃρογίαηϊ ἀαΐεβ, δου αρβά 

ἴτοτῃ {π6 ομα ἴῃ (ῃ6 ἤαςν δεοίρείτοης, δἀϊοα Ὀγ Μγτ. ῬὨ1}- 

Ροίΐί5 δηά τηγϑβθὶ][. ϑοιηδ οἱ ἰῃ6 ποίβϑβ αἷ5ο, ἴῃ βϑυθβίδῃοε 

1 ποί ἰπ ψογάβ, ᾶτα τερεαίβα ἰτοπὶ {ῃ6 ϑϑτὴβ μοῦ, δηά 

{πὸ Μαρ 9ῃπονίηρ (6 Ἀουΐς οἵ ἰῃ6Ὲ ατεεκθ πὰ85 ὈΘθη 

τηδάς ἴο ϑεῦνε ἰοῦ Ὀοΐῃ νο]υτη68. 

ὙΠῸ ἰαχὶ 15 ἰμδΐ οἵ Ὠιπάοι 8 ϑοοοηὰ Βαοη, 1858; 

Ῥιϊπίβα αἱ τῃ6 ΟἹαγεπάοῃ Ῥγεβθβ. [Ι͂ἡ (ῃ6 ποίεβ 1 δᾶνε 

ἀνα ]ε ἃ τηγβο] οἵ [πε Ῥεβὶ δηποίαίε ἃ βαϊίοηβ, ἘΠρΡ] 58 



νἱ ΡΕΕΡΑΟΕ. 

δηα (σογπίδῃ, ἀπ οὗ [Π6 ταϑυ]5 οὗ σεορταρῃϊοδὶ ἱπναϑβίϊ- 

Βαίϊοηβ ΠΊΟΓΘ ΟΓ 6585 τϑοθηΐ, 00 ἢ 845 δῖα ἰουπᾶ ἰπ 

Αἰμβνουίῃ 5 7γανεὶς ἦν ἴδε Ἴγαεᾷξ οΥὙ 2126 7Ζεηι Ζἠομδαη, 
ΟΟΙομο] Ομ αβπογβ δ χρεάχἝον, ἀνα ἴῃ [ῃ6 δοίῃ δπὰ 7οῖἢ 

ἙοΠμαρίετβ οἵ ατοίε᾽ 5 77 ον οὐ ΟὙέοεο. Τὸ τῆς εἐχοε]]εηΐ. 
ηδν δἀὐϊοη οἵ Χεηορῆοπ᾿β «παδαεῖς 1, Π|, Ὀγ Μτ. ἈΚ. ΥΥ. 

ΤΑγΐοῦ (187), 1 οὐ βρεοῖαὶ οὐ] ρδίοηβ, ΏΙΟἢ 1 Πορε 

1 Πᾶνα ἴῃ 8}}] οαβεὲ5 ἀἄυ]γ δοκπον)εάρά. 

ΟσΟΗΑΚΙΕ 5. ΕΑΝ 

ὙΟΟΡΟΟῚΤΕ ΗσουΞε, ΥΊΝΡΙΈΞΗΑΜ, 

Ατριεί, τ878. 

ΠὙΨΕΦΨΎῪ ἡ ψν » ῃΨ Ψ᾿», “ῳΨ ων ὦ» ὧν νν.}. ΤῸΝ νυν» ψνυν ον. ν Ὦ»» Ψ Ὁ αν, Ψ, ΨῸ 



ΙΝΤ ΚΟΏΌΟΓΠΤΙΟΝ. 

“ον ἰῃ6 Οτθοῖκ ἔογοθ ννὰβ ςο]]δοϊθα ἔογ αυτιβ, πο ἢ 
Ὀοσαῃ {π6 δχρραϊξίοη ἀραϊηϑδί ἢἰβ Ὀσγοΐμοσ Ασίαχουχοθ, ψμαΐ 
ΟσσυχΓοα ἀπγίηρ ΠΙ5 ἀρυναγά τηάγοῃ, μον ἴμ6 Ὀαί]6 ἰοοῖς ρίας, 
μον αυὐγιβ νγὰβ ΚΙΠ6α, πὰ πον Π6 τοῖος γοϊαγπαά ἴο {Πεοὶγ 
ΟΔΤΩΡ ἃπά τοβίρα, Ὀδ]ϊονίηρ {παΐ πον Ππαά ραϊπθα ἃ σοπιρὶοΐα 
νἱοΐογυ δπα ἐπαΐ υγιβ νγὰβ 5.1}}] αἰΐνθ, μὰ. θθθη τοϊαίθα ἴῃ {Π6 
ΤΟΥΤΆΘΙ ρΡαγί οὗ ΤΥ παγγαίϊνο. ΔΊ {Π15 ὈγΙΘῦ βυμηηαΓῪ ὈΥ͂ 
νὰν οἱ ργείαοθ Χϑπορθοη γοϑιτηθ5 {Π6 βἴοσυυ ἴῃ {ῃ6 ϑεοοπά 
ΒοΟΚ οἵ κὶ5 “παῤαςΐς, ἴο ΠΟ δὴ δοσουηΐ οἵ ἴῃς δνθηΐβ 

παγταίεα ἴῃ {π6 ΕἸγϑί ΒΟΟΚ [οὐ Δῃ ἀρργορσίαΐθ 8Π 4 ΠΘΟΘϑβαγΥ 

ἱπίτοάποίϊοῃ. 
Ταῦτα 11, σα] Νοίμιυβ, μαά βυσςσεοαάρδα ἴο ἐπ [γοπθ οὗ 

Ῥογϑία ἴῃ 424 Β.6σ. ΒΥ Πῖβ5 σία Ῥαγγϑαῖΐβ 6 δὰ ἔνγο 50}58, 
Ατίαχουχϑϑ απ αυτγαβ, {Π6 [ΟΥΤΘΥ οἵ ΠΟΠῚ νγὰ5 ὈΟΓΠ ΡΓΘΥΙΟΌΒΙΥ 
ἴο πὶβ οὐ δοοθϑϑίοῃ, {πΠῸ6 ἰδίου αἰξοσ ἐπαξ βνθηί. Ἡρφπησθ 

αγτὰβ πΠορεα ἴο Ὀδοοπηθ Κίπρ πθη ΠΪ5 αίπου αἰθά, 1π5ΐ 85 
ΧΌΟΓΧΘΘ, ΒΟΙΠΘ ΒΟΥ ΠΥ γϑᾶγβ Ὀοίοτο, πα θα η σἤπόβθῃ ἴο 5πς- 
ςορά Παγίαβ 1, Ὀθοαιιθα Π6 νὰ Ὀοσῃ αἀυχίπρ ἰδ α ΠΟΥ 5 γοΙρῃ. 
ὙΠῸ οἰαίτηβ οἵ αυγὰβ σγεγα νἱβογοιιϑ]ν βυρρογίθα Ὀγ Ῥαγυϑαί!β, 
ψΠῸ τη θοἢ ργοίογγοα πἰτη ἰο Ασίαχογχθϑο; Ὀὰΐ πον πδίδπαϊηρ 
ἢοῪ βοϊ]οϊξαίίοηβ ᾿λαγίι5 σου ποῖ 6 ργανδι θα ἸΡΟῚ ἴο πᾶῖηα 

1Π6 γοΟΌΠΡΟΥ 500 85 ἢϊβ ΒΟ ϑϑοΥ ἴο {Π6 [ἤγοηθ. [Ϊ|πἢ 407 8Β.6.; 

ἢ6 ᾿πνϑϑίβα πἷπῃ ἢ {πΠ6 ᾿τηρογίαῃξ βαΐγαρυ οἱ ἃ γάϊα, ῬΗγυεία, 
ἃηα (αρραάοοϊα, τυῖΐῃ ϑαγαῖβ ΤῸΓ Πἰ5. σαρίί8], Ἔχοϊαδῖνα οἵ {Π6 
Ἰοηίδη οἰ 165 οα {Π6 ννεϑέ σοδϑβί, νυνὶ ἢ 5111] γοτηδ! ηΠΘ αὶ ἀποὺ {Π6 

Βονεγητηθηΐ οἵ Τ βθαρῆθυπ65, {πΠ6 ργοάθοθβθου οἵ αυὐταβ. ΤΉγοθα 
γΕαΥ5 ἰαΐθυ 411 ἔπεβδα ἴονῃβ, Ἔεχοθρί Μιϊείαβ, γτονοϊίθα ἴο {πε 
παν βαίγαρ; δηά δῦουί {Π6 ϑαπη6 {ἰπ|6 Ουγιιβ νγὰθ ΒΤ] ΟηΘα 
ἴο Βθυ]οη ἴο αἰζεπά ἢἰ5 [αἰ ποτ᾿ ἀθαίῃ- θα. ὕροῃ {πὸ ἀθαίῃ 
οἵ Πλατίαβ, Ατίαχογχοβ νὰ ργοοϊαϊπηθα Κίηρ, ἀπά ἄνυτιβ, Ὀεϊπρ 



ν ΠῚ ΤἹΝΤΕΚΟΙΟΟΤΊΟΝ. 

Δσσυβοα 5ΠΟΓΕΥ αἰζογνναγάς ὈΥῪ ΤΊ βαρ ἤοΥΠπ65. οὗ σοπϑρί γί 
ἁϑαϊηβέ ἢΪ5 Ὀσοί μου 5 ΠΠἴ6, νγὰβ ου {π6 ροϊπέ οἵ Ἰοβὶπρ ἢΐβ ονῃ ; 
Ὀυξ ἐπουσῃ Π6 εβοαρθαά {πγουρῃ ἐπ6 ροννογία! ἱπίογοθβϑίοη οὗ 
Ῥαγγϑαίϊβ, Π86 νγὰβ Πϑνθγίῃε᾽θββ βεπί ὈδΔῸΚ ο 5 ργονίποθ ἰπ 
ἀἴβρτᾶςθ, δηα ἔγοπη [ἢ15 {1π|6 [ΟΥυνασγαὰ ἀδνοίθα 411 ἢΐβ σπου ῖθ5 
ΔΠα ΓΕΘΟΌΓΟΘΒ ἴο {Π6 οη6 οὈ]εςΐ οὗ ἀείῃτοηΐπρ ἐπα Κίπε. 

ἤδη αὐγὰ σαπΠΊ6 ἄονῃ ἴο Αϑία ΜΊΠΟΥ ἰπ 407 Β.6., ἔμ6 
ῬΓοΟΪοηροα βίγιβρα θεΐννεεη Αἰμθηβ δπα ϑραγία ννὰβ δβπΐοσί πη 

ἼΡΟΩ 5 ἰαδέ βίαθθ. ὕδπιηκε ΤΊββαρῆθγηθβ, μῆο Παά δἀορίεά 
1Π6 ΡΟΙΪΙοΥ οἵ ῬΑ] ΠποῖηΡ ΟΠ6 ΡΟνΟΓ ἀραϊηδὲ ἐπῈ οἴποσ ἢ {πα 
γίενν οἵ ννεακοηΐηρ Ὀοίῃ, μ6 Ὀγουρῃΐ ἢ Πΐτη 8ῃ ἱπέθῃβα 

Βαΐγεά οἵ Αἴμεθπβ, ἀπά ἃ ἤχϑά γϑβοϊαίίοη ἴο αἱά ἐπε Ῥεϊοροη- 

ΠοϑίΔη σαιι56 ΟΥ̓ ΘΥΕΓΥ ΡΟΞ51016 πηθαπ5. Ηἰβ5 Ζϑαϊουβ σοοροϑσα- 
ἰοῦ ὙΠ Γγϑαπάθσ, ἴΠ6 ΠΟΥ δρροϊηίοα [Γιασοραδοιποηΐίδη 
Δάπηἶγαὶ, τηϑὲ πανα ἀδέθγμηϊ πα ἴῃ ΠῸ 5118}} ἄδστεα ἔῃ σοῦγβθθ 
οὗ δνθηΐβ, νυ ῃῖοῇ οὐἰπηϊπαίθα ἴῃ {Π6 οτυβῃηΐηρ ἀεῖθαξς οὗ ἔμπα 
Δἰμδηΐδηβ δὲ Αθβοβροίΐδτηϊ ἴῃ ϑαρίετηθεγ 405. [ἢ ραυγβαΐηρ Π5 

ΡΟΙΙΟΥ αγτιβ Πδα 8δῃ δυε ἴο 5 οὐγῃ ἱπίδγεσίβι Ηδ ἔογεβανν ἃ 

{ἰπ|6 ποῖ ἴαγ αἰβίδηΐ, θη Π6 πνουἹά παρά τηοστὰ εἰποϊθπέ Πορ 
ἴοσ [86 ργοβθουζίοῃ οὗ ἢΪ5 δι Ἰζίουιβ ἀθϑίρτβ ἔμαη ἢ6 ΔΙΓοδ αν 
Πδά δὲ ἢϊβ5 ἀἰβροϑαὶ: ΠΟΙΓ νγὰβ 6 δον ἴο ρογοεῖγε {πεῸ ναΐπθ οἵ 
ατεθκ δΔυχ  ΠΓῪ ἴογοεβ, ἀηα {π6 σαυρεγϊουιυ οἵ {πο ῖγ ογραηΐβα- 

τἴοη ον Γ {πμαΐ οὗ Π6 Ῥογβίαῃβ. ὙΠογθίογα ὈΥ μοΙρὶπρ ϑραγία 

ἴο οὈΐαϊη [Π6 ΔϑοθπάδποΥ ἴῃ ατξεοα Π6 Πορεά ἴο βϑοῦγα ΠΟΥ 

βϑυνίςεβ ἴῃ γϑίυγη, 6 η {Π6 τηοϊηθηΐ σΑΠΊ6 [ῸΓ ἀγα ης Πἰπη5ο] 
οἵ {Πειη. 

Οη ΠἰΞ γϑίυσῃ ἴο ϑαγάϊβ, Ουγὰβ ᾿οϑί πὸ {{π|6 ἴῃ Ὀθσὶπηίηρ ἢῖκ 
ΡΓΘραγαίίοηβ. ὕπάοσγ ργείεχί οὗ ἀδίεπαϊπρ {π6 [οπὶς ἕοννη5, 
νὩΙΟἢ ΠΒαα τονοϊίθα ἔτοῖὴ 1᾽Ί5ϑαρῃογπμθ5, αραὶηβδέ π6 δ] θρθα 

ἀδϑίρηβ οὗ {παΐ ϑαΐγαρ, ῃ6 ᾿ἰηϑίγυσίθα ἔπΠ6 σουηπιαπάθυβ οὗ {π6 
νΑΥΪΟυ 5 ΚΑΓΓΙΒΟΠ5 ἴῃ ἢΪ5 ῬΓΟΥΪΠ66 ἴο ΡΓΟΘΌΓΕ 8ἃ5 ΤΠ ΠΥ ῬεΪοροη- 
ποϑίδῃ βο] ΐθτ 45 {ΠΕ Ὺ σου]ά, οππρὶ ογίηρ δ {Π6 βατὴδ ἐϊπηθ ἢἰς 

ΠυηΘΓοΟι 5. Οὐσθοκ ἔγιθηας ἴο γαΐθθ ἰΓΟΟρΡ5 [ῸΥ Πἰπὶ ἴῃ αἰ ογεπί 

Ρατίς5 οὗ {π6 σουπίγγυ. Αιηθηρ ἴπε56 ἔγίθηαβ σσαγα Εἰθαγοπαβ 
ἃ Γιἀσράδοιποῃΐδη θχὶϊθ, ΑΥ βρραβ ἃ ΤΙ μοβϑα αη, αηα οἴῃ, ἴο 

ψ ΠΟΤ γτιβ σταηίοά [απα5 ἴο τηδ πίαϊπ ἰαῦσθ Ὀοάϊαθ5 οὗ πηεῦ- 
σΟΠΑΓὶθ5 [ΟΣ ἘΠΘΙΓ οὐνῃ ἱπηπηραϊαΐα γα γοπηθηΐβ, Οα {Π6 ἀπάθογ- 

βἰδηάϊηρ {παξ [πο Ὺ ϑῃου]ά Ὀ6 αἱ ἢΪ5. σ4}} νῇθπονοσ ἢ6 5που!ὰ 



ἸΝΤΑΚΟΠΙΟΟΤΊΟΝ. ΙΧ 

ψγαηΐ πε. Ηδ ποχί ἀδβίγοα Ῥγοόχοπιβ, ἃ Βοροίίδη, ἴο Ἰοΐη 
Ὠϊμ αἱ ϑαγαϊβ νυ] ἃ5 ἰαγρο ἃ ἴογοθ ἃ5. 6 σοι]ά τηπβίθυ, ὑπ 66 Γ 

Ῥγξίαπος οὗ τηδῖηρ ΔΓ ἀραϊηδί (Π6 Ῥι᾿βιἀΐφηβ, ἃ τηαγαπάϊηρ 

ἘΙΘΏΙαπα ἐγ 6, πο σνογΘ ἴῃ ἐῃ6 Πα] οὗ τηο]θϑίϊηρ Πἰβ ργονίησο 

Ὀγ {ἰποὶν ἱπουγϑίοημθβ. ῬΧΥΌΧΘητ5. ποί ΟὨΪΥ σομρ] ἰο τ ἢ τ ϊ5 

τοαιοϑί, θαΐ ᾿νε πἰς Αἰ Πποηΐδη ἔτ πα Χ Θηόρῃοπ ἴο Ἰοΐη ἴῃ 

ἐπ δηϊογργίθθ ἃ5 ἃ νοΐ ΐθου, ργοπ βίην ἴο Ἰηίγοάμπος πἰπὰ ἴο 

Ογτγαβ, ΠοῸ Πα βαἰᾷ νγὰβ ἃ Ὀείίου ἔτίθπα ἴο πἴτη {ἤδη ἢΐβ5 οὐνῃ 

Ἑσοσηίγγ᾽ (“παδαςὶς, 11Π1..1.. 4). ΑΓΕΓ δὴ ἱπίεγνίανν νυ ἢ ϑοογαΐαβ 
δΔηα ἃ σοῃδιίξαίίοη οὗ {Π6 οτὰο]α δὲ 6 ]ρῃϊ, Χ σῆόρῆοη γαϑοϊνϑά 

ἴο Κα βϑουνίοθ ὑπάθυ Ογτγιιβ, ΠΟ γεσοῖνθα ἢϊπὶ οἢ ἢΪἶβ. ἀυγίνα! 
ἃ ϑαγαϊς τ Ἰ ἢ Ὁ Ἰσρι5θα σας βίαι οη, ργΟΠ βίην ἴο 56 Π4 ΠΪΠῚ 

Ὠομηδ ἀραὶη, ἃ5 500 ἃ5 ὑπο δχρϑαϊξοη (511 τοργεβθηΐθα ἃς 

ιραϊηβϑέ ἔπ 6 Ῥ᾿βἰαἰα 5) σῃουϊα Ὀ6 σοποϊπαάθα. ΑἸ] {Π656 ργδραγα- 

ἐϊοπβ Ὀδΐηρ σοτηρὶοίθα ἱπ {π6 ϑργίηρ οἵ 401 Β.0., αγζιβ 
ΔΒΒΘΙὈ]Θ ἃ ἢἷβ ἔογοθϑ αἱ ϑαγαϊβ, σοῃβίϑιης οἵ ΠΘΑΥΪΥ 8οοο 
Ογθοκβ, Ὀοϑϑίάδθθ τοοοοο πδίϊνα βο]αΐθσθ. Ηρθγθαρου Τίβϑα- 

ΡἤΏΘΓΠ65, βαβρθοξίης ἐπαΐ σοπηθί πρὶ ΠΊΟΓΕ νγᾶβ ἱπίοπαάθα ἐμδη ἃ 

τῆθτα ἱηναβίοῃ οἱ Ρ[ϑι ἴα, βεὲ οἵ ἴο σσάγῃ Ασγίδχουχθϑ, ΨηῸ μαά 

ἈΠ Πογίο ποῖ ἐπουρῃξ 1 νογίῃ ἷς 16 ἴο ᾿πέθγίογα. 

Τιρανὶηρ ϑαγάϊβ, {86 ἉΓΤΩΥ ΤΥ Πα 1Π ἃ βου ἢ - Θδβίου!ν ἀϊγθο- 
ἰοη ἰῃγουρ Τ,γάϊα, «πα ογοβδίηρ {πὸ Μδρδαηάου οαπὶθ ἴο 

ΟΟοἸοββαα ἰπ Ῥηγυρία, ῃοσο ΜΙ θηθη {Π6 Τ᾽ μοϑϑα!δη Ἰοἰποὰ ψ ἢ 

ἃ ἴογοα οἵ τθοὸο θη. Ἴδθηςσθ (ΠΕΥ ργοσθοαθά ὈΥ ννὰὺ οἵ 
(εαθηδθ, Ρε]ΐδθ, απὰ (δγαιηδη- ἄρογαὰ ἴο {π6 ρἰαίη οἵ (δ ϑβίθγ, 

ὙΠΘΓΘ ἔῃ Υ γεπηδ ηΘα [ῸΓ ἥν ἄαγ5. ΒῪ {Π15 {πὴ6 ἔἤγαα τηοπίβ᾽ 
ῬΑΥ͂ ὰβ ἄπ ἴο {Π6 5ο] ἀ1θῦβ, ἀπά αυὐγὰβ Ππανὶηρ ΠῸ ἔππα5 νγᾶ85 

ἴῃ αἰβίγεθς νπαΐ ἴο 40, θη {πὸ ορρογίτπῃδ ἀγγῖναὶ οἵ Εργαχϑ, 
Ὑ 16 οἵ ἐῃ6 ΟΠ] οαη Κίηρ ϑυθηη 6515, νυ ἢ ἃ ἰαγρΘ 50ΠῚ οὗ ΤΠΟΠΘΥ, 

Ἐῃδ θα ἢϊτπῃ ἴο τηρεΐ {πΠῸ ἀθιηδηά. Αἱ Τγγίαθαμη, ἔουγ ἀαγϑ8᾽ 
τηΔΓΟἢ ΤΌΤΕ ΠΟΥ οα, αυσὺβ ἢ6]4 ἃ γτονίαν οἵ ἢΪ5 ἀΥαΥ ἴο φΎδΕ ν 

,. ἘΠ15 ΟἸΠοΐαη απθθη, ΠΟ τναβ ϑ.}}} 1 ΠΪΒ σΟΙΏΡΔΩΥ ; δπα ἰῃ6 

εἴξοΐ οἵ (ΠῈ ατοοῖκ μαῦρα οὐ {Π15 οσοσαβίοῃ ἰ5 ἀββοσι ρθε Ὀν 
ΧΘΠΟΡΠΟΙ 8ἃ5 Θχίγο θυ ἐογγιγίηρ ἴο {Π6 Αϑίἰδίϊοβ, ἱπο! πα ]ηρ 
Ἐργαχα ἢευβϑὶῖ, πὸ Ππαὰ πονοῦ ϑθθὴ δηγίῃίηρ οἱ [Π6 Κιπὰ 

Ῥεΐογθ. Αὐγίνίηρ Ὀγ ψῪ οἵ Ἰσοηΐππ αἱ {μΠ6 σοπῆπαδϑβ οἵ ΕἸ]Ἰοἷα, 
αγτιβ βεπί Εργαχα ποῖηθ ἀηάθυ {πε ἐβοοτί οἵ Μδποη ἀπά ἢΪ5 
αἰν βίοη ὈΥ δῃ υπἰγοαιδηΐθα ρᾶᾳ55 οὐ Μουηΐ Τ Δαγι5, ἰπ θ παΐπρ 



Χ ΤΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ἴο ἔακΚα {Π6 τοϑὲ οἵ ἢἰβ ΔΥΓΠῚΥ͂ Δοῦοβα ὈΥ ἴῃ6 τορι ϊατ Ρᾶ55 ἴο 
[6 πογίμυναγά, Κποννη 5 ἐπα (ἰΠἸοἴαη Θαΐθβ. ΤῊΪϊβ νὰ μον- 
ΕΥΘΥΓ ΟσσυρίΘα ὈΥ ϑυγθπποβίβ, ὑῃοβΘ γϑϑἰβία ποθ τγὰβ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ 
ἔεϊπέ, ἰπ ογάθσ ἐμαΐ ἢθ πηϊσμξ σίαπα τνε}] τ ἢ Ατέαχοῦχοϑ, ἴπ 

(α56 ΟΥΤ5 5Π004 [41]] ἴῃ Πϊβ βπίογργιϑο. Αΐ δὴγ ταΐῖθ ϑγϑη- 
ἢ 6515 ΒΡΘθ ΠΥ δνασπαΐοα ἰδ Ροβιἐΐοη, Δ] ουνοα αυγὰβ ἴο γθᾶοῇ 

Ταγβὰβ τ] πους ξαγέμου ορροβίξϊοη, ἀπά ἤπα!]ν σοπέγαςξοα δῃ 
ΔΙΠΔ ποθ ν] ἢ Ηΐτη, σἰνίηρ Ηἰπὶ δὲ {Π6 58 Π16 {ἰΠ1Ί6 ΤΏΟΠΘΥῪ ἔογ {Π6 
Βυρροτέ οὗ ΠΪϊβ γοορϑ. 

Αἱ Τάγϑαβ {Π6 βο]άϊθσς, Κπουῖπρ ἐπαΐ Ῥίϑ ἴα νγὰβ ραβϑθά δηά 
ΒΒρθοςπς {Π6 γϑα] οὈ]θςΐ οἵ {πΠ6 Ἔχρεαϊξίου (μ᾿ ποσίο Κερέ ἃ 
βϑογεῖ ἔτῸΠῚ ΘΥ̓ΘΥΥ Οὴ6 δχοθρέ ΟἸθαγο 5), τειβθα ἰο δάναησα 
ΔΗΥ Γαγέμοσ. (Ἰθαγοῃπ5, Θμἀθανουσγίπρ ἴο ἔοτορ ἢἷἰβ οὐσῃ αἰνὶ- 
Β'οῃ ἴο Ρῥγοςθϑά, ννγᾶὰβ τηθέ στ ΟΡΘΠ ταϑιβίαποα δηα ὄνθῃ 
ῬΘΓΒΟΠΔΙΪ ἀϑϑαυ]θά, Ηδ {πογοίογα τηδάθ Δη δάάγεβθϑ ἴο ἢῖ5 

ΤΏ6η, ἀἸ5 6] ΑἸ 1 Πρ’ 811 ἱπξαπέίοη οὗ δοϊϊηρ τιὶζπουξ ἐποὶγ βαρρογέ, 

16 Πα ροϊπηίθα ουὖξ {Π6 αἰΠΠου]65 οὗ {Ποῦ ργοβοπί ϑἰζαδξίοῃ, 
Δ 4 {Π6 πϑοθβϑιυ οἵ ἀθοϊαϊηρ αἵ ομσθ ναί ἴξ νγὰβ Ὀαβέ ἴο 40. 
ΤῈ νγὰβ γεβϑοϊνεά ἴο 25 Κ αυγιβ Πἰβ γϑὰ] ἱπέθβπέίοηβ, ἀπά ΘηνΟΥ5 

ΕΓ βοηΐ [οσ {Π15 ΡΌΓΡΟΒΘ, ῆο Ὀγουρῃξ ὈδοΚ {Π6 τΈρΡΙΥ ἰπδΐ 
ΕΥΤΓ5 νυ ϊϑῃθα ἴο αἰΐδοκ ΑὈΓΟσοΟμηα5, Δ ΘΠΟΙΥ οὗ Πΐβ, ηῸ νγὰβ 
ΠΟΥ Οἡ ἴπ6 ΕΠΡΗγαΐθβ ἔσνεῖνθ ἀαυϑ᾽ τηάγοῦ ἀἰϊδίαπέ. “1 Π6 
Τουπά Πἰπὶ {Πογθ, μΠ6 νου] ραηἸβἢ Πἰπὶ ; 1 ποῖ, ἔΠ6Υ τηυβέ σοη- 
5] 6ΥΓ πον ἴο ργτοςθθά. Ὁῇῃδ βο]άϊογθ σοῦα ἐογοθα ίο οοπέεπξ 
{Πποπηβοῖνος ἢ {Π15 ἀηβυνοσ, θυΐ ἀσϑίγοα δπ ἱποῦθαβο οὗ ῥΡᾶγ, 

ὙΠ] ἢ τγὰϑ σταπέθα, ἀπά σοηῆάθησο ἔου ἃ {ἰπ|6 τοϑίογε. Τῆον 

ΤΠ ΓΟΠΘα ἔογνναγά ἴο βϑϑὰβ οὐ {π6 σοπῆπαβ οὗ ϑυγία, ὑγῇθτα 
ΕΥγὰβ νγἂβ Ἰοϊηθα ὈΥ Πὶβ 5ῃϊ]ρβ, ἢ 7οο Πορ]]θ5 οα Ὀοατὰ 
ὉΠΑΘΥ σοΠ Δ Πη4 οὗ {Π6 ϑραγίδη (πο Πβορμιβ. Βεβίάθϑ ἔμ 656, 

400 Τ]ΘΓΟΘΠΔΙ165 ἀθϑογίρα ἴο Πίστη ἔγομη ΑὈΓΟσΟΙη45, 50 ἐμαξ {πὸ 

ἰοΐᾳ] πυροῦ οἵ Οτθοκβ ἰπ Πἰβ ὩΥΠῚΥ νγὰβ ΠΟῪ 14:000 ΠΊΘΗ. 
Αἴ Μυτχϊαπάγιβ, ἃ Ῥμοθηϊοίδη βοαροτγί οπ6 ἀδγ᾽β τηάγ ἢ Ὀογοπά 
[5515, ἔννο Οὐθθκ σαρίαϊηβ ἀδϑογίβα ἴῃ ἃ τῃϑγοπαηΐ-ν 556 ὶ ἢ 

1 Μτυ, Ατοίε (Πϊδέ. 9.0} ΟΥγεεοο, ΒΑΡ. ΓΤ ΧΊΧῚ {μῖπκ5 {Π15 νγᾶς 
εν! ἀθητν (ῃ6 οαβε; αἷϑο ἰπαὶΐ (ῃ6 ορροτίμππηε νἱβὶξ οἵ Εργαχα πὰ 
1ῃ6 δαμπηϊββίοη οὗ Μεποη ονεῦ Μοιπίὶ Τδῦγιβ ἡγετα τηδηοβαντος ἰπ 
οΟΙ]αβίοη νυ ἢ Ογτιβ. 

Γι 



. 

ΤΦΝΤΚΟΔΌΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

{πεῖν ργορογίγ, θὰ αγγὰβ γοίαβθα ἕο ραγϑιιθ {πο πὶ οὐ ἴο ἔα Κο 
ΔΗΥ͂ ΠΊΘΑΘΕΓΘ5 [ῸΓ {ΠΟΙ ἀΡΡγο ποηβίοη. ΒΥ {πὶς βθηθγοιιβ οοΠ- 
ἀπςέ 6 βεουγοα {ΠῸ σοοά-ν}} οἵ [Π6 ϑοϊἀϊθυϑ, θυθὴ οἵ ϑιο ἢ ἃ5 
Πα ῥγθν]ουϑΥ ὈΘΘη πιοϑβὲ αἰἰβϑαςϑῆθα, ννῆο δοσοπηραπίθα Πἰπὶ 
Βαποοίογυναγα τυ ἱπογθαβθα σοπῆἤάοποο ἀπά Ζοϑαὶ. 

Τνεῖνα ἄαγϑ᾽ πιαγοῖ ἰπ]αηα Ὀγουρμξ {Πποπὶ ἰο Τ᾽ Παρϑασιβ οἡ 
{πΠ6 ἘΠΡΗγαΐθϑβ, ἀμ Πογα ΟΥὙτγιβ [ΟΥΤΉ ΠΥ ἀηποιπορά {πὸ οδ]θοΐ 

οἵ {π6 ὄὀχρϑαϊξίοθ. ΤῊ βοϊάϊθγθ πππγιηπγοά δὲ ἢγϑί, θα Βοΐπς 

611 ἀὐναγθ ἐπαξ ἐπογα νγὰθ ΠῸ ΠΟΙΡ ἴογ ἴ{, σοπβθηίθα ἴο βὸ 
ἔογιναγὰ Προη {Π6 ΡγΟπηΐβα οὗ ἃ μαπάβοπηθ ἀοηδίίοη ἃ5 500} ἃ5 
ἘΠΘΥ 5ῃοια τοᾶοὴ ΒΑΌΥ]Ομη, Ὀθϑίάθ5 ἘΠοὶγ ἔα}} ταΐθ οἵ ραν ἀπε] 
{ποῖ σοίαση ἕο Ιοηΐαὰ. ἌΥ̓ΆΪ6 ἐπ6 ἀθθαΐθ τὰ ἴῃ ΡῬΓΌΣΓΘβ5, 
Μδϑποη δηξοεϊραϊθα {π6 γοϑαϊὲ ὈΥ ογοβϑίηρ [ῃ6 τίνοσ ἢ Πἰ5 
νι αἰνίϑίοη βαραγαΐθὶυ, Ὧη δοΐ οἵ ἰουναγάποθθ ΠΟ, ἃ5. 15 
Ρογροίγαϊζου ἱπίεπαθα, νὰ Πρ ΪΥ ἀρργθοϊαίθα ὉΥ αγγὰβ αἵ 

1Π15 Ἰαποΐαγτο, Ἡνίηρ ογοββϑθα {π6 ΕἘΠΡΗγαΐθϑ, πα αἰξογνναγάς 

ΟΠ6 οἔὗἉ [15 {Ὑ]θαΐαγίθθ, π6 Αταχθθ, ἴῃ6 Οὐθοῖβ σαπηθ ἰο {6 

ἀεβοσέ οἵ Ασγαρία, υμοσα ποὺ Πα φοοά ςρογέ σι ἐπα δηίο- 
Ιορεβ, Ὀυβίαγαπ, απ οἴου νυ] Δηϊπηα]5 Δθουπαϊηρ ἔμογθ. Αὔΐου 

ἃ ΤηΔΓΟἢ οἵ {πϊγίθθη ἄαγϑ ἐπγοῦρῇ {Π15 ἀδβοϊαίθ ταρίοη, ΠῸΓα 
ποὺ βυογοα ρυθδίυ ἔγοῖ τναηΐ οἵ ργον βίοηβ, ἐΠΘῪ ὐγνθά δ 
Ῥγὶδθ, {π6 βπίγαηςε ἱπέο Βαθυ]οπῖα. Πατίηρ {πον μα] Ἐμο γα 
ἃ 56 Υ]οῦ5 ἀϊβραΐα Ὀθείννεεη {Π6 βο ϊθυς οἵ ἙἸθαγοῃυβ ἀπά {πο56 
οὗ Μεοποη, ἰπ ψῃΐο ἐπΠ6 σομητηδη θυ ἐμθηΊβοῖνεβ ὈΘΟΔΠῚΘ 
ἰηνοῖϊνεα, νὰ ἢ ἀΠΠΠΟυ]Υ ΔΠΠαγοὰ Ὀγ αγγιβ, ψ πὸ ροϊηΐθα 

ουξ {Π6 ἔαΐαὶ σοηῃβθαιθηςθβ οὗ αἀἰσαπίοη δὲ βαοἢ ἃ τηοπηθπηΐ, ἀπά 
[Π6 πεοϑβϑιίυ οὗ βεϊξίηρ ἃ βΡοοά βχδηιρία ο {Ππ6 παίΐνεβ ΠΟΤῚ 
ΠΟΥ͂ σαν ἀγου πα 1Π6π|. Αἀγαποίπρ' ἰηΐο Βαρυ]οηΐα {Π6Υ Τουηά 
ἴον ἐπ6 ἢἤγβε εἰπ|6 ἔγαςσθϑ οἵ ἔπ6 βπϑιηυ, πο Πα Ὀθθη ταναρὶηρ 

411 τΠ6 σουπίγυ ἴῃ ἔγτοπέ οἵ ἔμϑῖη δηα Ὀυγηΐηρ πρ {π6 [οααογ. 

Ητα Οτοπηίεβ, ἃ Ῥεγϑίδῃ ΠΟΌΪΘ, Ὀθίηρ ἀθίθοϊθα ἴῃ δΔη αἰζεπιρέ 

ἴο ἀδβοσέ ἴἰο ἐπ Κίηρ ἱὶῖῃ ἃ ὈΟΟΥ οὗ τοοο ποῦβα, ψῃϊο ἢ ἢ6 
Παά ρεγβυδάθα αυγὰβ ο οπίγαϑσέ ἰο πὶ, ννᾶβ ἀρργεῃθηάθά, 
Θχδιηϊηθα, δηα Ργίναίοιυ ρὰαΐ ἴο ἀθαῖΐῃ. οπ {πμθ6 {πἰγὰ ἄδῪ 
[Ο]] ον πϑ, αἱ τηϊ πὶ σῃί, αγγὰβ ΠοΙα ἃ τονίοενν οἵ ἢΐβ ΔΥΓΓΩΥ͂ Οἡ 

{πα Ρ]αίη, πα ἔοιυηα ἰξ ἔο σοπϑίϑέ οἵ ὨΘΑΥΥ 13;9οοοὸ Οτξοκβ ἀπὰ 
Ιοο,οοο πδέϊνοθβ, ὑν ἢ ]]6 {Π6 ΘΠΘΙΩΥ͂ γα ταρογίθα ἴο Ὀ6 πΊοΓῈ 

{πη ἃ τη] ]]οη σίγοηρ. Ηθγθαροι Ογτγὰβ δἀάγοββθα {Π6 ατθθκ 



ΧΙ ΤΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΠΟΙ ΔΏΘΥΒ, ἀΘϑΌ ΓΙ ηρ Ποῖ οὗ {Π6 νου] Θϑϑηθϑα οὗ {Π6 Ὀᾶγ- 
Ὀατίδη5, ἃ5 50] 16 γ5, ̓ἴπΠ σου ρατίβοη τ ἢ {Ποιήβοῖὶνοϑ, δηὰ δάάϊπρσ 
ΠΠΌΘτα] ργοτηΐβθβ ἴο ϑδεϊμηαϊαΐα {Π6ῚΓ 268] ἰη ἰδ σαῦβθ. 811] ἘΠ 6 
ΚΙΠΡ᾽5 ἉΥῚΥ α]α ποΐ ἀρρθϑγ, πὰ πῈ ποχί ἀδὺ π6 σσεοκβ σἈΠΊ6 

ὍΡΟΙ ἃ ἰτοποῖ ἀπρ τἰρῃξς δοῦοςς ἐπε ρῥἱαϊη ἔγοτη ἔπ ννα}} οὗ 
Μααΐϊα ἰο υυἱτ πη ἔννεπίγυ ἔσθ οὗ τῃ6 Ἐπρῃγαΐεβ. Βαυΐξ {μ15 
ΠΑΥΓΟῸ Ῥαϑϑᾶρθ τγὰβ ἰϑδξ. ὑπάσξεπαθα, δηα [Π6 ΔΥΓΠῚΥ τηὰγοποά 

στοῦ τ σἱμβοὰῦξ ᾿εῖ οὐ πἰπάγαημοθ. Ευτὰβ πον Ὀερᾶῃ ἴο 
τὨϊηκ (Πδὲ Εἰς ῬγοίΠοΥ μαά ρβίνϑη Ὁρ 8}} ἰάθα οὗ Πρμίϊπρ 'η (Π6 

ΟΡΘη ΡΪαΐη, δπα γοϊαχϑα ἢΪ5 ψὶβ]αησθ ΔΟσογαϊ ΠΡ ]Υ ; {Π6 ΔΥΤΩΥ͂ 

τηΔΓΟΠΐηρ ἴῃ ΙΌΟΒ6 ΟΥάογ, απ αυταβ Πἰπη56} τ ἀϊηρ ἴῃ ἃ σπαγίοΐῖ 
ἰηβίθδα οἵ οἡ Βούβθραοϊ. ϑυάάθηϊυ, πρὰγ ἃ υἱ]αρσα Τα] ]δά 

(ὐπᾶχᾷ, αρουΐ ΚΙ ΧτΥ τ}165 ἔγομῃ ΒδΌυ]οη, ἴΠ6 Κη 5 ΔΥΓΙΗΥ͂ νγὰ5 

Γερογίθα ἴο Ὀ6 ΔρΡργοδοῃΐηβ ἴῃ ὈδίΈ]8 ἃγγαγ. ΤΠ6 Εγγαίδηϑ 
(νμο Παά ποΐ γεὶ ἰακϑῃ {πεὶγ πηογπίπρ Π164]) ᾿οϑὲ ΠΟ ΕἰπΠ|6 ἴῃ 
ΔΥΓΆΪΏΡ {Πποιηβο να ἀηα [ογτηϊηρ {Π6ῚΓ ᾿ἰπ6; {πΠ6 ατϑοῖκϑ Βεΐηρ 
Ροβίβα οἱ {π6 τὶρῃξ ποχέ {Π6 σἶνοσ, δηα {Πη6 Αϑίδξϊς ἘΓΟΟΡϑ, 

σοϊητηδηάρα ὈΥ Ατίδειιβ, οη ἴΠ6 δχίγεπι ἰοΐε, Ευτγαβ Βἰπηβα  ἔ, 
ἢ ἃ Ὀοάγ-ριατά οὗ ὄοο Ποῖβθ, οσσυρίοα μα σεπέγθΌ [ἴί 
νγὰ5 ποΐ {1}] ἰδέα ἴῃ {π6 δἴίογποοη ἐμαξ ἐπ βηθηγ᾽5 ἔοΓ 65 

Ὀαοδηηδ ΟἸΘΑΓΙΥ νἱβῖ 0 ]6. ὙΊΒϑαρ θυ 65 ἢ {Π6 Ῥογϑίδη σαν γῪ 

ΔΡΡεαγθά οὐ ἴπ6 Ἰϑῖξ σὶρ, τοπεέϊηρ {μ6 Οτξοκϑ; π6 Ῥογϑίδη 

Ῥοντήθη βἰοοά οὐ ἢΪβ τἱρῃξ, ἀηὰ ποχὲ ἴο ἴμοῖη ἃ ὈΟΟῪ οὗ 
Ἐξυρίϊαη ἰηξαπίγυ Ἰἢ Ἰοηδ σσοοάθῃ 5}16145. [ἢ {Π6 σϑηΐγα 
νγὰβ ἴῃς Κίηρ Πἰπηβεὶ, συστουπάθα ὈΥ ἃ σἤοβθη Ὀαπά οὗ ὄοοο 

ΒΟΥΙΒΟΙΊΘΗ ; Ὀυΐ 50 γαβϑί ννὰβ ἰβ ἀγσγαύ, ἐπαΐ, ἐπουσἢ Οσσαργυηρ 

[86 τα 16 οὗ ἢἰβ οὐνῃ ᾿ἴπ6, 6. οὐϊῇαηκαα {π6 Ἔχίγοιηθ ἰος οὗ 

1π6 Ογγαίδη ἅσηγ. ΟΥὙγὰ5. πον ΠΑ] ἃ ἀροπ ΕἸδαγΌΠ5 ἴο ἰοδά 
[Π6 δἰΐδοϊ ροπ {ἢ6 εποπηγ 5 σοπίγε, βθοίηρ {Ππαΐ ἃ Ὀΐονν βίγαο Κ 
ΠΕΓΘ τγὰβ ΠΟῪ ἴο Ὀ6 ἀθοϊοῖνα : ας (Ἰ]θαγοῇα5, αἰταϊα οἵ νυ] ἢ- 
ἀγανν πε Πἰβ τὶρμξ ἤδηῖκ ἴτοπὶ {πε ρΡγοίεσξίοη οὗ [Π6 συῖνϑυ, 
ἀείετγτηϊηθα ἴο τοπλαΐη ΘΓ μ6 τνᾶβ, δηα τορ]]θα ἔμαξ “ ἢ6 

νου] ἔαϊκα σαγα ἐμαΐ δνουγίὶηρ σνεηΐ τνο]}.᾿ ὕὍροη {Π15 γτα5, 

Βανίηρ ἀϑοογίαϊηθα ἐπαΐξ ἔπε οὐμθηβ ἔτΓοΟτ {Π6 ϑδσγῆσοα ΤΕΓΘ 

ζανοῦγαΌ]6, γοϊυσηθα ἔο ἢἷβ οὐνῃ δἰδίϊοη 'ἰπ [6 σθπέγο, 

ΤΠ ἔνο δυπηῖθς θη πονν νυ τη ΠΑ] ἃ τ ]]6 οὗ ϑας ἢ οἴΠοΓ, 
(ῃ6 Οτεοκϑ ταϊδθά {πεῖγ νᾶγτΟΥΎ ΔηΠα τηδάθ ἃ νἱβόγοιιβ σμαγθς 
ἀϑαϊηβί [ῃ6 Ἰο[ τυνῖπρ οὗ ἴῃ6 Ῥογβίδηβ, ῃῸ 8}} (ἢ ἐπ οχοερ- 



ΤΝΤΚΟΡ ΟΤΊΟΝ. ΧΙ 

ἐίοη οἵ ΤΊ βθα ρου π65 ἀπα ἰδ αἰνίϑ ΟΠ) ἐυγηθα ἀπά θα, ὙΠοὶγ 
ΟΡΡοποηίΐβ ἰοβί ποΐ ἃ βίπρὶθ τηδῃ ἴῃ {Π|5 Θποοιπίοσ, Ασίαχουχϑϑ, 

Ππάϊπρ {Ππαΐ πὸ αἰΐδοῖκ ννὰβ αἰγθοίθα ἀραϊηϑί Πἰθ σοηΐγθ, Ὀθραπ 

Ὀγ ἃ ἤαδπκ τηονεπηθηΐ ἰο ϑυσγουπα {π6 Οτθοϊζβ, ἱπίοπαϊηρ ἴο 
ἴακα {ποτὰ ἰπ {Π6 γρασ, [τπητηδαϊαΐο!ν γτιβ νἱἢ Πἷθ όοο ΠΟΥ86 
σΠαγροα {πῸ Κἰηρ᾽5 Ὀοάγ-ριαγα οἵ ὄοοο, ἀϊβρουβθα {Ππρϑῖη, ἀπά 

βίον {ποὶγ θά; {πη ᾿ηΓαγαἰθα Ὀγ {Π6 οἰρῃξ οἵ Πῖβ Ὀγοίμοσ, 
ΠΟΙ π6 πον βὰν [ΟΥ̓ {πῸ ἢγϑί {{π|6, Π6 Γυβῃθα προη Πἰἷπα απά 

ννουπάθα Ὠἰπη 5}15 ἈΕΠΥ ἴῃ {π6 Ὀγθαδί. Αἱ {Π|5 πηοπιθπί ἢ6 
τοοοίνρά ἃ νἱοϊθπὲ Ὀἱονν γοπὶ ἃ 1ἀνοὶη, ὈΥ νϊοἢ Π6 ννὰβ σαϑί 

ἴο {π6 στοιπηά ἃπά 9ἰαῖϊη. Ηΐβ ᾿Θαα «πα τὶρῃΐς Ππαηα ψ οσα οσαΐ 
οὔτ γ οτάοσ οἵ ἔμ Κίηρ. 

Ατίαθιβ δηάα ἢἰβ Αϑιἰαίὶς ἰγοοὸρϑ πον Πδα ᾿πτῸπὰ {π6 ΠΟΙ 45 [αγ 
85 ἴΠ6 Πα Εἰ Πρ-ΡΙασα οἵ {π6 ργονίοιιβ πἰρμί, ἰθανίπρ {Π6 1 στρ 

ἴο Ὀ6 ρππάογοα θΥ {π6 Κὶπρ Δη4 ἢΐβ θη. ΕἸθαγοπτβ συἱ ἢ ἰδ 
οὐ αἰνίϑίοη Ππαᾶ τηθαην μι ]ῖ6 ὈΘοη ρυγϑαΐηρ ἴπ6 τουὺΐρα ᾿ϑες 

νην οἵ {πΠ6 Ῥογβϑίδηβ ἴοσ ἃ σοῃϑί θυ ]6 ἀϊδίαποθ, Ὀὰξ μρατγὶηρς 
τπαΐ {πῸ Κίπρ Ππαά [4]||6 ἢ ἀροη {πδῖγ σδιηρ, {Π6Ὺ τηαγο πο Ῥδοκ 
δηα τηρί {π6 ρα πάσθγουθ γοξυγηΐηρ. Ασΐαχουχοβ ἄγον ΠΡ Πἰ5 

Πἰπ6 ἴῸΓ δὴ αἰΐδοκ, θὰαΐ {π6 Ουθακβ παρ {ἢ6 ἢγϑί οπϑβοί, ἀπά 
Ρυΐ {πΠ6 Ῥογϑίδηβ ἰο ΠΙσμΕ τόσα οδοΐπα!!ν αναπ ἐπα Ὀδίογο. 
ὙΠ ΠΟΥ ἔπθη Πα θα Δ 116, ἱρπογαηΐ οἵ {π6 [χα οἵ γγὰβ δπὰ 

δχρεοίίηρ ἴο δα πονὺνς οἵ Πίπη; 500η ΠΟΘ ῈΥΓ ἴΠΘῪ τΓαβοϊνθα 

ἴο τϑίυσῃ ἴο ἘΠΕ ῚΓ σατηρ, συ] ἢ {ποὺ Τουπα 5ἰτρρεά οἵ 811] ρτο- 
Υἰβίοἢ5, 50 {παξ {ΠΟΥ ψογα σοιηρΕ]]ε4 ἴο ρΡ455 {πΠ6 πρὶ [αβίίηρ. 

Αἱ {μῃϊ5 ροϊπὲέ {π6 ΕἸγϑὶ Βοοῖ. σοποϊπάοβ, ἐθυτηϊηδίϊηρ {π6 

Ἐχρεαϊίοη οἵ αγγαβ, οὐ {ἴπ6 “Ζπαδας15 ῬΓΟΡΘΙΙΥ 50. (δ]]6α : [ῃ6 

τοιηδὶ πῖηρ ΒΟΟΚΒ ἃῖα οσσυρίοα ψ ἢ {π6 δἀνεπίυγεβ. οἵ {Π6 
Οατοοκβ ἴῃ ἐποὶγ ποπιθυναγά ᾿ηᾶγοἢ ὑπάογ {πΠ6 σοπάποϊ οἵ 
ΧΟΠΟΡΠΟΠ, ΘΟΙΠΠΙΠΟΠΪΥ Κπονῃ ἃ5 {86 Ἀρδίγοαί οἵ {π6 Τεη 

ὙΠουβαπηά. 
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ἘΧΡΕΘΙΤΙΟΝ ΟΕ ΟΥ̓ΕῦΒ (ΑΝΑΒΑΘΙ5). 

Ὁοροτύατα ἔγοσα ϑ'ϑυᾶϊβ ἀρουϊ Μδγοῦ 61. ᾿ Σὲ . ὯΦ01 

Αὐτῖνδὶ αἱ (οϊοββαθ ἀρουΐ Μαγοῖ τοί. μ : : ἬΝ 

κὶ (εἴδεπδο αρουί Μασ ζοίῃ. Ν ; ι ὍΝ ἮΝ 

τ ῬΙαΐη οὗ (αγϑίεσ δἀρουΐ Μδαὺ ᾿τϑ. : Σ ΕΠ 

Βενῖεν αἱ Τ γγίδειπι ἀροὰῦὶ Μίαν οἷ. : ᾿ ΤῊΝ Ὁ 
Ατσῖναὶ αἱ Ταῦβιβ ἀρουῦέ 7ππῸὸ 6. ν : ξ κ ᾿ΑΟΣ 

Ἴ 1555 ἀρουΐ πὸ Ζϑἢ. : ν : Ξ ἘΕ 
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ΧΥῚ ΡΆΙΝΟΙΡΑΙ, ΠΑΤΈΞ. 

ΤΕτΟΌΡΕ {86 Τλεξετέ ἀρουῦΐ Απρτιβὲ οἵα 

Αὐτῖνδὶ δἱ Ῥυ]δε δϑοιΐ Απρτιβὲ 3151 

ΜΙάηίρῃι Κενίενν δροιΐ ϑερίεμηθεσ ςτά. 

Βδῦυ16 οὗ συηῶχϑ, ἀθουὶ ϑερίεμθοσ 7 1ἢ 

ΒΕΟΙΝΝΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΤΕΞΒΑΤ. 

Μεββασε ΠῸπι ἴῃ Κίησ. ἘΈερὶν οἵ ατεεκβ. Ὑτεδίν στ 
Ατίδϑυβ, ρου ϑερίεθεσ 818. Σ Ἵ - : 

ΤΒ6 Βοίσθοῦ Ῥθραῃ, ἀρουΐ ϑερίεθεσ οἱῃ : 

Τταοα τηδᾶθ τ] (ῃς Κίηρ, ἀδρουὶΐ ϑερίειηθεσ τοίη. 

Ατὐτῖναὶ δἱ ϑιζίαςθ, ἀροιὶ Οοἴορεσ τττρ. 

ἴ- Οτεαΐ Ζαρ, αϑουΐ Οοἴοθεσ 26 ἢ 

Μυτάεγ οὗ {με ἔνε (σεπεγδὶβ, ἀθουξ Οοἴορεσ 2υῖῃ 

δυνόν. ὅδ 



δι) μὰ... 

ΠΕΌΝΘΟΡΗΟΘΝ, ΑΝΑΒΑΘΙΘ. 

ΒΟΟΙ͂ Ἢ]. 

ΤΕ ΕΝ. 

Κοεραῤιἐμαΐίογι 7 1ρὲ ΕἾγοὶ Βοοζ. ΤΡὲ Ογεοῖς, σμγῥγίσοά αἱ ῥεαγίγ' 

πὸ πεαὺυς οΥ γγιισ, γοροίσε ἰο ρὸ )ογαυαγά ἐο 7οἱγι ῥῖ771. 

᾿ ς 

Ὡς μὲν οὖν ἠθροίσθη Κύρῳ τὸ “Ἑλληνικὸν ὅτε ἐπὶ τὸν 
ἀδελφὸν ᾿Αρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν τῇ ἀνόδῳ 
2 “ χυς εξ Ψ ΈΥ ΝΕ “ ΡῚ ΄ ἐπράχθη, καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο, καὶ ὡς Κῦρος ἐτελεύτησε, 

καὶ ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐλθόντες οἱ “ἕλληνες ἐκοιμή- 

θησαν οἰόμενοι τὰ πάντα νικᾶν καὶ Κῦρον ζῆν, ἐν τῷ ἔμ- ῆ μ ρ Ἢ)» Ὁ ἐμ- 5 
’ Ἂ [ Ν Ὁ ςε 7 Ψ 

προσθεν λόγῳ δεδήλωται. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες 

οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμποι 
“ “ Ν “- Μ 4 κὰν ᾽ὔ Ν σημανοῦντα ὅ τι χρὴ ποιεῖν οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν 

Φ' - ’ ϑ᾿ οὖν αὐτοῖς συσκευασαμένοις ἃ εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις 
“..7 3 Ν ’ [ τα 7 προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως Κύρῳ συμμίξειαν. 1ο 

Νεαυς οΥ δὲ ἀεαὶδ οΥὶ γι απά οΥ τὲ ἥοῥὲ οΥ “γίωμς. {ρὲ 

Οτγεεῖᾷς εἰαΐγγε ἐδὲ ἱείογγν, ἀπά ΟΥ̓ ἰο τιαζε Αγίωις ἀίηρ. 

Ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἦλθε Προ- 

κλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ 

ὶ ΟΝ ΒΡ 



2 ΧΕΝΌΡΗΟΝ, 

Λάκωνος, καὶ Γλοῦς ὃ Ταμῶ. οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος 

μὲν τέθνηκεν, ᾿Αριαῖσς δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἴη 

τ μετὰ τῶν ἄλλων βαρβάρων ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὡρμῶντο, 

καὶ λέγοι ὅτι ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν περιμείνειεν ἂν 

αὐτοὺς, εἰ μέλλοιεν ἥκειν, τῇ δὲ ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ 

᾿Ιωνίας, ὅθενπερ ἦλθε. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ 

καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες πυνθανόμενοι βαρέως ἔφερον. 

20 Κλέαρχος δὲ τάδε εἶπεν. ᾿Αλλ’ ὥφελε μὲν Κῦρος ζῆν" 

ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε ᾿Δριαίῳ ὅτι ἡμεῖς 

νικῶμέν τε βασιλέα καὶ, ὡς ὁρᾶτε, οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται, 
καὶ εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. 

ἐπαγγελλόμεθα δὲ ᾿Αριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃ, εἰς τὸν 

25 θρόνον τὸν βασίλειον καθιεῖν αὐτόν: τῶν γὰρ μάχῃ 

νικώντων καὶ τὸ ἄρχειν ἐστί. 

ΤΡε ε00}5 ἀοῤῥαγὲ «υἱὲ ἑαυο οΥ ἐδ ρεοπεγαὶς ἰο Αγίφιισ. ϑεαγοιν 

φ του ϊεῖονις. 

Ταῦτα εἰπὼν ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν αὐτοῖς 
Χειρίσοφον τὸν Λάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν" καὶ 

γὰρ αὐτὸς Μένων ἐβούλετο' ἦν γὰρ φίλος καὶ ξένος 
3ο᾽Αριαίου. οἱ μὲν ῴᾧχοντο, Κλέαρχος δὲ περιέμενε. τὸ δὲ 

στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον ὅπως ἐδύνατο ἐκ τῶν ὑπο- 
7] ’ Ν “ Ν, ὙΞΣ 5 ΄ “8 “ υγίων κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ ὄνους" ξύλοις δ᾽ ἐχρῶντο 

Ν . ἢ 2 Ν “ 4 ι Σ κο - »} “ 

μικρὸν προϊόντες ἅπὸ τῆς φάλαγγος, οὗ ἢ μάχη ἐγένετο, 

τοῖς τε οἰστοῖς πολλοῖς οὖσιν, οὺς ἠνάγκαζον οἱ Ἕλληνες 

35 ἐκβάλλειν τοὺς αὐτομολοῦντας παρὰ βασιλέως, καὶ τοῖς 
’ Ν 4) 5 “ 7 “ 7 ὡ 

γέρροις καὶ ταῖς ἀσπίσι ταῖς ξυλίναις ταῖς Αἰγυπτίαις 

πολλαὶ δὲ καὶ πέλται καὶ ἅμαξαι ἦσαν φέρεσθαι ἔρημοι: 
ἤ» - 7 7 Μ »] Ν οἷς πᾶσι χρώμενοι κρέα ἕψοντες ἤσθιον ἐκείνην τὴν 

’ ἡμέραν. 



ΑΝΑΒΑΒΙ5, 11. 1. 3 

““γἰαχοῦχος γοχμῖγος ἐῤο Ογεοῖς ἐο σμγγοπάν ἐρεῖν αγηις, Οἰεαγοῤις 

ὀίάς ἐῤὲ οὐδοῦ φεπογαὶς σομσίάθῦ ἐῤοῖγ ἀρσαῦοῦ. 

᾿, ΄ 
Καὶ ἤδη τε ἦν περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν, καὶ ἔρχονται 49 

,ὔ , ᾿ 
παρὰ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους κήρυκες οἱ μὲν ἄλλοι 

“ - Ἷ 

βάρβαροι, ἣν δ᾽ αὐτῶν Φαλῖνος εἷς Ἕλλην, ὃς ἐτύγχανε 
Ν Δ ΤΕ, " Ε ἀν παρὰ Τισσαφέρνει ὧν καὶ ἐντίμως ἔχων" καὶ γὰρ προσε- 
“-“ 7 “ “ 

ποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι τῶν ἀμφὶ τάξεις τε καὶ ὅπλο- 
,ὔ Ὁ Ἂς ’ Ν ’ Ν “ 

μαχίαν. οὗτοι δὲ προσελθόντες καὶ καλέσαντες τοὺς τῶν 45 

“Ἑλλήνων ἄρχοντας λέγουσιν ὅτι βασιλεὺς κελεύει τοὺς 
΄“- “ 7 

Ἕλληνας, ἐπεὶ νικῶν τυγχάνει καὶ Κῦρον ἀπέκτονε, παρα- 

δόντας τὰ ὅπλα ἰόντας ἐπὶ τὰς βασιλέως θύρας εὑρίσκεσθαι 
", “4 »} ’ [φ] Ν “3 ε , 

ἄν τι δύνωνται ἀγαθόν. ταῦτα μὲν εἶπον οἱ βασιλέως 
ν Μ 

κήρυκες" οἱ δὲ Ἕλληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν, ὅμως δὲ 5ο 

Κλέαρχος τοσοῦτον εἶπεν ὅτι οὐ τῶν νικώντων εἴη τὰ ὅπ- 

λα παραδιδόναι: ἀλλ᾽, ἔφη, ὑμεῖς μὲν, ὦ ἄνδρες στρατη- 
Ν Ἕ Ψ ᾽ὔ Ὁ“ “ ’ Ν ων 

γοὶ, τούτοις ἀποκρίνασθε ὅ τι κἀλλιστόν τε καὶ ἄριστον 

ἔχετε" ἐγὼ δὲ αὐτίκα ἥξω" ἐκάλεσε γάρ τις αὐτὸν τῶν ὑπη- 
“ “ ἴὸ δεν. 6 νὰ ἐξ Α Ξ ἔχ Ν, θ ’ 

ρετῶν, ὅπως ἴδοι τὰ ἱερὰ ἐξηρημένα" ἔτυχε γὰρ θυόμενος. 55 

Τρε ρομογαὶς σοΥ «ὐἱὲ Ρῥαϊίπις, ἐδὲ οὐρῇ ἔπῦον, αὐδο αστεγίς 

ἐῤὲ σῤΟΓΊΟΥ ῥοσίξίοη ο ἐῤε ἀΐπρ. 

Ἔνθα δὴ ἀπεκρίνατο Κλεάνωρ μὲν δ᾽ Αρκὰς πρεσβύτατος 
Ἃ σ΄“ ΄ μν 3 “δ. ΝΟ Φ» )ὔ 
ὧν ὅτι πρόσθεν ἂν ἀποθάνοιεν ἢ τὰ ὅπλα παραδοίησαν" 

Πρόξενος δὲ ὁ Θηβαῖος, ᾿Αλλ’ ἐγὼ, ἔφη, ὦ Φαλῖνε, 
“ “- “Ὁ. 

θαυμάζω πότερα ὡς κρατῶν. βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἢ ὡς 

διὰ φιλίαν δῶρα. εἰ μὲν γὰρ ὡς κρατῶν, τί δεῖ αὐτὸν 6ο 

αἰτεῖν καὶ οὐ λαβεῖν ἐλθόντα ; εἰ δὲ πείσας βούλεται 

λαβεῖν, λεγέτω τί ἔσται τοῖς στρατιώταις, ἐὰν αὐτῷ ταῦτα 
7 ᾿ “-“ - 3" Ν - 

χαρίσωνται. πρὸς ταῦτα Φαλῖνος εἶπε, Βασιλεὺς νικᾶν 
ε “- “ ΄- 

ἡγεῖται, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε. τίς γὰρ αὐτῷ ἔστιν ὅστις 
΄»"ὁ ᾿ “᾿ ᾿ “- ΄᾽ Ἂς - 6 ε  φ τῆς ἀρχῆς ἀντιποιεῖται; νομίζει δὲ καὶ ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι, 65 

Β 



Πα, ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ, 

 Ὰ »] , σφ“ ΣΥ σὰ κα ἈΝ ( . 3 Ἁ 5 ἔχων ἐν μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ καὶ ποταμῶν ἐντὸς ἀδια- 

βάτων καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ἐφ᾽ ὑμᾶς δυνάμενος ἀγαγεῖν 
“ 3... 2 “ δ ὦ. ’ μὰ 2 “ 
ὅσον οὐδ᾽ εἰ παρέχοι ὑμῖν δύναισθε ἂν ἀποκτεῖναι. 

Κεορὶν 9 Τρεοῤῥονιῥις. Ῥῥαϊίημς απραυεῦς ῥΐηι σεογηζμὶγ. Οἶδεγε 

ῥγοῤοσε ἰο ερήϊεὲ ἐπὶ ἐδ ἀἰγ᾽: σεγυΐξε. 

Μετὰ τοῦτον Θεόπομπος ᾿Αθηναῖος εἶπεν, Ὦ, Φαλῖνε, 

γονῦν, ὡς σὺ ὁρᾷς, ἡμῖν οὐδὲν ἔστιν ἀγαθὸν ἄλλο εἰ μὴ 
ὅπλα καὶ ἀρετή. ὅπλα μὲν οὖν ἔχοντες οἰόμεθα ἂν καὶ τῇ ρετή. μ χ μεθα ἂν καὶ τῇ 

“ ΄- 3 “ ΄- 

ἀρετῇ χρῆσθαι, παραδόντες δ᾽ ἂν ταῦτα καὶ τῶν σωμάτων 
“ Ν “᾿ » ἂν ’ κι -- Ὄπ νε » ΝΕ εὐδο στερηθῆναι. μὴ οὖν οἴου τὰ μόνα ἀγαθὰ ἡμῖν ὄντα ὑμῖν 
7 Ρ Ν Ν ΄ Ν Ν “-“ ς 4 παραδώσειν, ἀλλὰ σὺν τούτοις καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων 

75 ἀγαθῶν μαχούμεθα. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ Φαλῖνος ἐγέλασε 

καὶ εἶπεν, ᾿Αλλὰ φιλοσόφῳ μὲν ἔοικας, ὦ νεανίσκε, καὶ 
35. ς Ψ εἰς , 5)-- ν Ἃ ΩΣ Ν λέγεις οὐκ ἀχάριστα" ἴσθι μέντοι ἀνόητος ὧν, εἰ οἴει τὴν 

ςξ ΄ 3 Ν , “Ἃ “ ΄ 7 ὑμετέραν ἀρετὴν περιγενέσθαι ἂν τῆς βασιλέως δυνάμεως. 

ἄλλους δέ τινας ἔφασαν λέγειν ὑπομαλακιζομένους, ὡς καὶ 
4 »"ι κα “ . 8ο Κύρῳ πιστοὶ ἐγένοντο καὶ βασιλεῖ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γέ- 

4 

νοιντο, εἰ βούλοιτο φίλος γενέσθαι" καὶ εἴτε ἄλλο τι 
“ ΄-“ Ε] 

θέλοι χρῆσθαι εἴτ᾽ ἐπ᾿ Αἴγυπτον στρατεύειν, συγκατα- 

στρέψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ. 

(αἰεαγεῤιι δίας Ρ᾿ῥαϊίγις, ας α Οτγεεξ, αάυΐτε ἐῤεῦι ποῤαΐ ἐο ἀο. 

Ἔν τούτῳ Κλέ ἧκε, καὶ ἠρώτησεν εἰ ἤδη ἀ ν τούτῳ Κλέαρχος ἧκε, ἠρώτησεν εἰ ἤδη ἀποκε- 

85 κριμένοι εἶεν. Φαλῖνος δὲ ὑπολαβὼν εἶπεν, Οὗτοι μὲν, 

ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλα λέγει" σὺ δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. 

ὁ δ᾽ εἶπεν, ᾿Εγώ σε, ὦ Φαλῖνε, ἄσμενος ἑώρακα, οἶμαι δὲ 

καὶ οἱ ἄλλοι πάντες" σύ τε γὰρ Ἕλλην εἶ καὶ ἡμεῖς 

τοσοῦτοι ὄντες ὅσους σὺ ὁρᾷς" ἐν τοιούτοις δὲ ὄντες πράγ- 
’ ’ ,ὔ Ν “- ». Φ ’ὔ οομασι συμβουλευόμεθά σοι τί χρὴ ποιεῖν περὶ ὧν λέγεις. 

Ν “' Ν “ ,ὔ’ «ς - “ ΄“ 

σὺ οὖν πρὸς θεῶν συμβούλευσον ἡμῖν ὅ τι σοι δοκεῖ κἀλ- 
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λιστον "καὶ ἄριστον εἶναι, καὶ ὅ σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν 
[ὦ 5 ; “ “-“ ’ Ν 

ἔπειτα χρόνον ἀναλεγόμενον, ὅτι Φαλῖνός ποτε πεμφθεὶς 

παρὰ βασιλέως κελεύσων τοὺς “ἕλληνας τὰ ὅπλα παρα- 

δοῦναι συμβουλευομένοις συνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε. 
“᾿' ἊΝ 5 , 5 “Ἃε Ἃ οἶσθα δὲ ὅτι ἀνάγκη λέγεσθαι ἐν τῇ “Ελλάδι ἃ ἂν συμβου- 

’; 6 »᾽ ,ὔ “ « ͵ Ιέ Ἀ 

λεύσῃς. ὁ δὲ Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο βουλόμενος καὶ 
ς “ Ν 

αὐτὸν τὸν παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα συμβουλεῦσαι μὴ 

παραδοῦναι τὰ ὅπλα, ὅπως εὐέλπιδες μᾶλλον εἶεν οἱ 

Ἕλληνες. 

Ῥραϊέπες προς ἐδ ῥοῤείεσσπευς οΥ γεσϊσίαπεο. Οη ἐδὲ χμεσέϊοπ οὗ 

“ῤέαεσε οὐ «αὐαγ᾽ (ἰεαγεύις γείμγης α σμαγάραά αηραυεῦ. 

- ἐν “ 

Φαλῖνος δὲ ὑποστρέψας παρὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ εἶπεν, 
2 Ν ] ἃς ““ ,ὔ ᾿Ω ᾽ὔ ,7ὕ δι τ 5 

Ἐγὼ, εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδων μία τις ὑμῖν ἐστι 

σωθῆναι πολεμοῦντας βασιλεῖ, συμβουλεύω μὴ παραδι- 
΄ 

δόναι τὰ ὅπλα" εἰ δέ τοι μηδεμία σωτηρίας ἐστὶν ἐλπὶς 
΄ -» 

ἄκοντος βασιλέως, συμβουλεύω σώζεσθαι ὑμῖν ὅπῃ δυ- 
, “-“ “ 

νατόν. Κλέαρχος δὲ πρὸς ταῦτα εἶπεν, ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν 
, “- “-“ 

δὴ σὺ λέγεις" παρ᾽ ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε, ὅτι ἡμεῖς οἰό- Ἶ 4.2 
μεθα, εἰ μὲν δέοι βασιλεῖ φίλους εἶναι, πλείονος ἂν ἄξιοι 

“Ὁ. εἶναι φίλοι ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ παραδόντες ἄλλῳ, εἰ δὲ 
7 “- “ὃ - “Ὁ. 

δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν πολεμεῖν ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ 
ΕᾺ “- “ ἄλλῳ παραδόντες. ὃ δὲ Φαλῖνος εἶπε, Ταῦτα μὲν δὴ 

-“ “- “- ’ ἀπαγγελοῦμεν" ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν εἰπεῖν ἐκέλευσε βασι- 
" “ “- ϑ “ “- “- 

λεὺς ὅτι μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ σπονδαὶ εἴησαν, προϊοῦσι 

δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. εἴπατε οὖν καὶ περὶ τούτου πό- 

τερα μενεῖτε καὶ σπονδαί εἰσιν ἢ ὡς πολέμου ὄντος παρ᾽ 

ὑμῶν ἀπαγγελῶ. Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν, ᾿Απάγγελλε τοί- 
Ν Ἂ ᾿ [τὰ πνς ὙΒρο κι “δ ς σὰ τῇ Ν νυν καὶ περὶ τούτου ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ ἅπερ καὶ 

βασιλεῖ. Τί οὖν ταῦτά ἐστιν; ἔφη ὁ Φαλῖνος. ἀπεκρίνατο 
“ ΕΥ͂ “ Κλέαρχος, Ἣν μὲν μένωμεν, σπονδαὶ, ἀπιοῦσι δὲ καὶ 

95 
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6. ᾿ΧΈΝΟΡΗΟΝ, 

ἜΧΕ 7 Ἂς μὴ ’ 
τ2ο προϊοῦσι πόλεμος. ὁ δὲ πάλιν ἠρώτησε, Σπονδὰς ἢ πό- 

- ᾿ 7 λεμον ἀπαγγελῶ; Κλέαρχος δὲ ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο, 
“- “Ἃ, αὖ, τὸν ’ 

Σπονδαὶ μὲν μένουσιν, ἀπιοῦσι δὲ ἢ προϊοῦσι πόλεμος. 
“ Ν 7 - 7 

ὅ τι δὲ ποιήσοι οὐ διεσήμηνε. 

ΓΙΑ ΡΤΕΙΣ, ΝΣ. 

«Ἄγίφιις «υ11] ποΐ αεοοῤὲ ἐρὲ ἐγοαυπ. δ ο767: ἐο εοπάμεί ἐξὲ 

᾿Ογεεῖς πη ἐῤεῖγ τείγεαί. (ἰἰσαγοις οὐδ} μπάροϊάρά. 

-“ Κ ΄-“ 

Φαλῖνος μὲν δὴ ῴχετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. οἱ δὲ παρὰ 
- , ) ΄“΄ 

᾿Αριαίου ἧκον Προκλῆς καὶ Χειρίσοφος: Μένων δὲ αὐτοῦ 
ις (3 ἤλου οι Ω τ “ δ ΄, 

ἔμενε παρὰ ᾿Αριαίῳ' οὗτοι δὲ ἔλεγον ὅτι πολλοὺς φαίη 

᾿Αριαῖος εἶναι Πέρσας ἑαυτοῦ βελτίους, οὺς οὐκ ἂν ἀνα- 

5 σχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος" ἀλλ᾽ εἰ βούλεσθε συναπιέ- 
« " , “ σῶν τ ἌΝ ΚΝ σον 53. εὐ Χ 

ναι, ἧκειν ἤδη κελεύει τῆς νυκτός" εἰ δὲ μὴ, αὑτὸς πρῳ 
᾽ 

ἀπιέναι φησίν. ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ οὕτω χρὴ 
ΣΝ γον Ν “ “ δΝὦ Ξ 2 Ν Ν ἀ ποιεῖν" ἐὰν μὲν ἥκωμεν, ὥσπερ λέγετε" εἰ δὲ μὴ, πράτ- 

"-" “ 

τετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε μάλιστα συμφέρειν. ὅ τι δὲ 
’ .ῸΝ Ψ' ικν 

το ποιήσοι οὐδὲ τούτοις εἶπε. 

ΟἸεαγερις αὐἀάγεησες ἐξ αὐ. “1 εΐ τις 7οίη Αγίφμς αὐ οπεὸ; αὐ 

ῥατε πο οὐῥεῦ οῤοῖϊεες.᾽ ὝὙῤεν οἰαγί μπάργ ῥὲς σογηρια,ιά. 

Μετὰ ταῦτα ἤδη ἡλίου δύνοντος συγκαλέσας τοὺς στρα- 

τηγοὺς καὶ λοχαγοὺς ἔλεξε τοιάδε. ᾿Ἐμοὶ, ὦ ἄνδρες, 
᾿ ΝΑ πα ἢ , 3 Ἔνι ΥἿΡ ΤΕ ἈΝ 

θυομένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. καὶ 

εἰκότως ἄρα οὐκ ἐγίγνετο ὡς γὰρ ἐγὼ νῦν πυνθάνομαι, 
“5 7] «ς “ Ν ζ « 7 ’ 3 

15 ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ Τίγρης ποταμός ἐστι ναυ- 
᾿ ΕΝ ὦ 2 Ἃ. εν ΝΥ “-“ 

σίπορος, ὃν οὐκ ἂν δυναίμεθα ἄνευ πλοίων διαβῆναι" 
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“ « “ }] ᾽ Ν Ν ᾿] “ 7 

πλοῖα δὲ ἡμεῖς οὐκ ἔχομεν. οὐ μὲν δὴ αὐτοῦ γε μένειν 
, ὃ Ν, Ν 5 4 5 Υ 9 ι΄ " Ν 

οἷόν τε τὰ γὰρ ἐπιτήδεια οὐκ ἔστιν ἔχειν" ἰέναι δὲ παρὰ 

τοὺς Κύρου φίλους πάνυ καλὰ ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἦν. ὧδε οὖν 
Ν ἄδεον 4 , ἄν νἹ εὐ Ν Ν 

χρὴ ποιεῖν" ἀπιόντας δειπνεῖν ὃ τι τις ἔχει᾽ ἐπειδὰν δὲ 20 
΄ ἵφὰ “ « 3 ’ὔ “ » Ν 

σημήνῃ τῷ κέρατι ὡς ἀναπαύεσθαι, συσκευάζεσθε" ἐπειδὰν 

δὲ τὸ δεύτερον, ἀνατίθεσθε ἐπὶ τὰ ὑποζύγια" ἐπὶ δὲ τῷ 
᾽ὔ “ θ ἄν ΤΣ , Ν ἃς ς οζύ Ν Ν 

τρίτῳ ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ μὲν ὑποζύγια ἔχοντες πρὸς 

τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρα- 
Ἃ Ν Ν »} ΄“᾿ ᾿ 2 7 Ὁ“ Ν Ν οτγηὶ καὶ λοχαγοὶ ἀπῆλθον καὶ ἐποίουν οὕτω. καὶ τὸ 25 

λοιπὸν ὃ μὲν ἦρχεν, οἱ δὲ ἐπείθοντο, οὐχ ἑλόμενοι, ἀλλὰ 
δ΄ δὰ σ ’ » ’ Φ Ν Ν Ν ᾳ 3 

ὁρῶντες ὅτι μόνος ἐφρόνει οἷα ἔδει τὸν ἄρχοντα, οἱ ὃ 
3 ἄλλοι ἄπειροι ἦσαν. 

Πίσέαρεο σογηῤ(ἑοα γγοῦ, ἘΡῥέσις ἐο Βαῤγίομ. 1) εσογίϊογι ο α 

εογιγηιαηάεγ. ΤΡὲ Ογεοῖς για ἃ εοσυεπαηΐ αὐἱὲ Αγίφις. 

“ ΄Ψ 3 “- 

᾿Αριθμὸς δὲ τῆς ὁδοῦ ἣν ἦλθον ἐξ ̓ Εφέσου τῆς ᾿Ιωνίας 
΄“ ! “- ᾿ 

μέχρι τῆς μάχης σταθμοὶ τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα, παρα- 30 
“ σάγγαι πέντε καὶ τριάκοντα καὶ πεντακόσιοι, στάδιοι 

΄ 3 7 Ν ,ὔ τ ΣΕΥ ΤΟΝ ᾽ν ! πεντήκοντα καὶ ἑξακισχίλιοι καὶ μύριοι" ἀπὸ δὲ τῆς μάχης 
7 “- ἐλέγοντο εἶναι εἰς Βαβυλῶνα στάδιοι ἑξήκοντα καὶ τρια- 

κόσιοι. ἐντεῦθεν, ἐπεὶ σκότος ἐγένετο, Μιλτοκύθης μὲν ὃ 
“ Υ̓͂ ᾽’ὕ ες ῇ Ν ῬΑ “ 5 Θρᾷξ ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς τεττάρα- 35 

κοντα καὶ τῶν πεζῶν Θρᾳκῶν ὡς τριακοσίους ηὐτομόλησε 
« 

πρὸς βασιλέα. Κλέαρχος δὲ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ 
, ε 3 ψ Ξ 1 ν “ 5 Ν παρηγγελμένα, οἱ ὃ εἵποντο καὶ ἀφικνοῦνται εἰς τὸν 

πρῶτον σταθμὸν παρ᾽ ᾿Αριαῖον καὶ τὴν ἐκείνου στρατιὰν 
“ “ ἀμφὶ μέσας νύκτας" καὶ ἐν τάξει θέμενοι τὰ ὅπλα συνῆλ- 4ο 

“ 5 - 

θον οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ τῶν Ἑλλήνων παρ᾽ ᾽᾿Αριαῖον" 
“- ἴω Ν 

καὶ ὥμοσαν οἵ τε Ἕλληνες καὶ ὁ ᾿Αριαῖος καὶ τῶν σὺν 
5 “ [ 7 7 7 

αὐτῷ οἱ κράτιστοι μήτε προδώσειν ἀλλήλους σύμμαχοί 
ε , τε ἔσεσθαι" οἱ δὲ βάρβαροι προσώμοσαν καὶ ἡγήσεσθαι 



8 ΧΕΝΟΡΗΟΝ, 

- ; “ ͵ 

45 ἀδόλως. ταῦτα δ᾽ ὥμοσαν, σφάξαντες ταῦρον καὶ λύκον 
σ΄ ’ καὶ κάπρον καὶ κριὸν εἰς ἀσπίδα, οἱ μὲν Ἕλληνες βάπ- 

Υ ’ 
τοντες ξίφος, οἵ δὲ βάρβαροι λόγχην. 

“Ἄγίαις ῥγοόῤοσες ἐο ἑαΐε ἐδ Ογεεῖς ὧγ α ἀἠζεγεπὲ τομίε ῥοηιεαυατγάϊς, 

ἦ71 ΟΥ̓ΩΦΙ͂ ἐο σϑοΉγ 8 ῥγουῖογς ἀπά α΄ὐοἱά ἐρε ἀϊπρ᾽ς ἐγοοῤο. 

΄ “ ᾿Επεὶ δὲ τὰ πιστὰ ἐγένετο, εἶπεν ὁ Κλέαρχος, ἴΑγε δὴ, ὦ 
5 δ - ψ' κ' ε τοις ς« κα ΄ Ε Ν , Ἐν ἂν “ ψὰς 
Αριαῖε, ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν, εἰπὲ 

ξοτίνα γνώμην ἔχεις περὶ τῆς πορείας, πότερον ἄπιμεν ἥνπερ 
ΝΜ ΔΟΙΝν ππν ΜῈ ’ - ξον ͵7ὔ 

ἤλθομεν ἢ ἄλλην τινὰ ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὁδὸν κρείττω. 
᾿' “ “-“ 

ὁ δ᾽ εἶπεν, Ἣν μὲν ἤλθομεν ἀπιόντες παντελῶς ἂν ὑπὸ 
“ ἤ “- “ ΄“᾿- 

λιμοῦ ἀπολοίμεθα' ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπι- 
7 « ᾽ὔ Ἂς “ -“ 5 5. Ν 

τηδείων. ἑπτακαίδεκα γὰρ σταθμῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ 
“ “- 5 

55 δεῦρο ἰόντες ἐκ τῆς χώρας οὐδὲν εἴχομεν λαμβάνειν" ἔνθα 

δ᾽ εἴτι ἦν, ἡμεῖς διαπορευόμενοι κατεδαπανήσαμεν. νῦν δ᾽ 
΄“ ,ὔ ΄- 

ἐπινοοῦμεν πορεύεσθαι μακροτέραν μὲν, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων 
“πὰς Ν. 

οὐκ ἀπορήσομεν. πορευτέον δ᾽ ἡμῖν τοὺς πρώτους σταθ- 
ἈΝ «ε δὰ 7 “ σ ε - “» 

μοὺς ὡς ἂν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα ὡς πλεῖστον ἀπο- 
“-“ “ “ “ἃ 

ὅο σπασθῶμεν τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος" ἢν γὰρ ἅπαξ 
“, ΩΝ “-“ “ 

δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δύνηται 
Ν «ς ΄- - ΦΌΨ ι΄ Ν ἤ 

βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν. ὀλίγῳ μὲν γὰρ στρατεύματι 

οὐ τολμήσει ἐφέπεσθαι' πολὺν δ᾽ ἔχων στόλον οὐ δυνή- 

σεται ταχέως πορεύεσθαι: ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων 

65 σπανιεῖ. ταύτην, ἔφη, τὴν γνώμην ἔχω ἔγωγε. 

Νεχὲ ἀαν ἐῤρε Ογεεζς »ιαζε ζῶν τορι Βαῤργ]οηπίαι ἰϊασες, ἀπά 

ασεογίαίη ἐῤραΐ ἐδὲ ζίηρ ἐς ἐπεαηιῤεά τοριεαυξεγε ΠΘΩΤ. 

Ἦν δὲ αὕτη ἣ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη ἢ ἀπο- 

δρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν" ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε κάλλιον. 
ρ ἡ Ν, « “ 5 , " 7 9 “ Ψ Ν ἐπεὶ γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν 

ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας τῆς 

γο Βαβυλωνίας χώρας" καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐψεύσθησαν. ἔτι 
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δὲ ἀμφὶ δείλην ἔδοξαν πολεμίους ὁρᾶν ἱππέας" καὶ τῶν τε 

Ἑλλήνων οἱ μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς 
τάξεις ἔθεον" καὶ Αριαῖος, (ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορευ- 
, ,ὔ 5 Ν 2 7 Ν « Ν ὄμενος διότι ἐτέτρωτο,) καταβὰς ἐθωρακίζετο καὶ οἱ σὺν 
ΠΝ 5 Θ Ἀν οἷς 7 Ὁ ΄ ς 7 αὐτῷ. ἐν ᾧ δὲ ὡπλίζοντο ἧκον λέγοντες οἱ προπεμφθέν- 15 

ἈΚ ᾽ « Φ ) 5 8 ,ὔ ,ὔ 

τες σκοποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἰσιν, ἀλλ᾽ ὑποζύγια νέμοιντο. 
᾿ 5ΔΧᾺ Ν 'Α “ 5 ,ὔ 5 δ καὶ εὐθὺς ἔγνωσαν πάντες ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο 

ἀρ ς Ν Ν Ν » 4 2 " 3 ’ 

βασιλεύς" καὶ γὰρ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ πρόσω. 

Τρεν γεαοῦ ἐδε ἱἠαρσες αἱ πὶ έζαϊ!, ἀπά αἰαγηι ἐδ ἐπόγεγν ὧν 

σρομ γι, «ὐρο σά άομίν ἀϊσαῤῥεαγ. 

, πὴ ἃ  ς Ν 7 » 5 χἷν Ν 
Κλέαρχος δὲ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ ἡγεν᾽ ἤδει γὰρ 

καὶ ἀπειρηκότας τοὺς στρατιώτας καὶ ἀσίτους ὄντας" ἤδη 8ο 

δὲ καὶ ὀψὲ ἦν οὐ μέντοι οὐδὲ ἀπέκλινε, φυλαττόμενος μὴ 

δοκοίη φεύγειν, ἀλλ᾽ εὐθύωρον ἄγων ἅμα τῷ ἡλίῳ δυο- 

μένῳ εἰς τὰς ἐγγυτάτω κώμας τοὺς πρώτους ἔχων κατε- 
͵ “ Ὁ Ἕ ἐπ Ν “ σι 

σκήνωσεν, ἐξ ὧν διήρπαστο ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ στρα- 
, ΝΠ σττνὰς τυὺν Υνδὶ ὙΣ ΕΣ ΄ ΓΕ 3. τεύματος καὶ αὐτὰ τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλα. οἱ μὲν οὖν 85 

πρῶτοι ὅμως τρόπῳ τινὶ ἐστρατοπεδεύσαντο, οἱ δὲ ὕστεροι 

σκοταῖοι προσιόντες ὡς ἐτύγχανον ἕκαστοι ηὐλίζοντο, καὶ 
“- Ζ 

κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν καλοῦντες ἀλλήλους, ὥστε καὶ 
Ν 7 ἣΝ ἢ}: [χή ε Ν 5 "φ “ 

τοὺς πολεμίους ἀκούειν ὥστε οἱ μὲν ἐγγύτατα τῶν πολε- 

μίων καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνωμάτων. δῆλον δὲ τοῦτο 99 
σὰ πα δῖ τὰν τῷ ΑΔ τς ΄ ΓΑ, δι αν Ὁ, τῇ ὑστεραίᾳ ἐγένετο" οὔτε γὰρ ὑποζύγιον ἔτ᾽ οὐδὲν ἐφάνη 
Ε ΄ Ν Ν 3 “ 7 » οὔτε στρατόπεδον οὔτε καπνὸς οὐδαμοῦ πλησίον. ἐξε- 

“ ἃς ε Ν Ἂ Ν ἐς». , “ τ πλάγη δὲ, ὡς ἔοικε, καὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρατεύ- 
ψὰς ἢ Ἂς “ : ΤῈ Ζ Ν ματος. ἐδήλωσε δὲ τοῦτο οἷς τῇ ὑστεραίᾳ ἔπραττε. 

Τρε Ογεεΐς ἱμ ἐαηῤ αγὲ σοῖο «ὐἱὲῤα ῥαπὶς, αυρίερ ἰραγεριις 

αἰαγ-. 
“. “- κι πὰ ἣν 

Προϊούσης μέντοι τῆς νυκτὸς ταύτης καὶ τοῖς “Ελλησι 95 
’ Ν 7] Ν ’ ἡ “ 9 νυ ϑι τῷ 

φόβος ἐμπίπτει, καὶ θόρυβος καὶ δοῦπος ἣν οἷον εἰκὸς 



1Ο ᾿ ΧΕΝΌΡΗΟΝ, 

, 5 , ᾿ Ὃν φόβου ἐμπεσόντος γενέσθαι. Κλέαρχος δὲ Τολμίδην 
Ἠλεῖον, ὃν ἐτύ ἕ ᾿ ἑαυτῷ κή ἄ » ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ κήρυκα ἄριστον 

“ 2 “ “- τῶν τότε, τοῦτον ἀνειπεῖν ἐκέλευσε σιγὴν κατακηρύξαντα 
“ ᾿ Α τοο ὅτι προαγορεύουσιν οἱ ἄρχοντες, ὃς ἂν τὸν ἀφέντα τὸν ὄνον 
᾿] ἃ: 4 7 

εἰς τὰ ὅπλα μηνύσῃ, ὅτι λήψεται μισθὸν τάλαντον ἀργυ- 
ἢ Ν “ “ ρίου. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχθη, ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται 

Ν “ 

ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη καὶ οἱ ἄρχοντες σῶοι. ἅμα δὲ 
Ἣν , ΄ 

ὄρθρῳ παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι 
ϑ. “ (π 3 1ορ τοὺς ᾿ἕλληνας ἧπερ εἶχον ὅτε ἦν ἡ μάχη. 

ΟΙΥΑΡΣ ΙΕ σεν 

Ἴῤὲ ἀϊλρ᾽ ῥγοῤῥοσες α ἐγμεο. Τῤὲ σγχγεεζς γέμα ἐο περοΐίαίε Κα είς. 

Ν , “ 

Ὃ δὲ δὴ ἔγραψα ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ ἐφόδῳ, 

τῷδε δῆλον ἦν. τῇ μὲν γὰρ πρόσθεν ἡμέρᾳ πέμπων τὰ ὃδε δῆλον ἦν. τῇ μὲν γὰρ πρ ἡμέρᾳ πέμ 
, 

ὅπλα παραδιδόναι ἐκέλευε, τότε δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνατέλλοντι 

κήρυκας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦλθον πρὸς 
Ν ΄ "57 Ἐς . ΨΥ ΤῸ ΚΙ δ 

5 τοὺς προφύλακας, ἐζήτουν τοὺς ἄρχοντας. ἐπειδὴ δὲ ἀπήγ- 
“ 

γελλον οἱ προφύλακες, Κλέαρχος τυχὼν τότε τὰς τάξεις 
Ρ] “- 3᾽ -» 7 ΄ Ν "4 
ἐπισκοπῶν εἶπε τοῖς προφύλαξι κελεύειν τοὺς κήρυκας 

"Α Ν ων ᾿ Ν Ν ’ Ν ἀ περιμένειν ἄχρι ἂν σχολάσῃ. ἐπεὶ δὲ κατέστησε τὸ στρά- 
“ “ Υ̓͂ Εὐρν “ “4 Ἂν 

τευμα ὥστε καλῶς ἔχειν ὁρᾶσθαι πάντῃ φάλαγγα πυκνὴν, 
“- “- 3 “ Ν τοτῶν δὲ ἀόπλων μηδένα καταφανῆ εἶναι, ἐκάλεσε τοὺς ἀγ- 
, 1, Φγ “ θ 7 2 λ , Υ̓ γέλους, καὶ αὐτός τε προῆλθε τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων 

“- “ ἴον Ν - Υ̓͂ 

καὶ εὐειδεστάτους τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις 
“-“ Φὶς Ἂς Ν 2 Ν Ν 5 Ά “ 5 , στρατηγοῖς ταὐτὰ ἔφρασεν. ἐπεὶ δὲ ἦν πρὸς τοῖς ἀγγέ- 

Ἅ Ν 

λοις, ἀνηρώτα τί βούλοιντο. ὀὀὶ δ᾽ ἔλεγον ὅτι περὶ σπον- 
΄“ “ ΝΥ [2 ΠΑ δ... κἢ ἢ Υ̓ τ5 δῶν ἥκοιεν ἄνδρες οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται τά τε παρὰ βασι- 

“Ὁ “-“ “ «ς 7 λέως τοῖς Ἕλλησιν ἀπαγγεῖλαι καὶ τὰ παρὰ τῶν ᾿Ελλή- 



"5 ΠΥΥΥΤΥΥ 
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νων βασιλεῖ. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, ᾿Απαγγέλλετε τοίνυν 
ΕῚ ““ -“ “ ἀ ΝΜ Ν }] Ν 3...) ςε αὐτῷ ὅτι μάχης δεῖ πρῶτον" ἄριστον γὰρ οὐκ ἔστιν, οὐδ᾽ ὁ 

τολμήσων περὶ σπονδῶν λέγειν τοῖς ἔλλησι μὴ πορίσας 

ἄριστον. 

Οσιάθε αγὸ ῥγοριίσοά ἐο σὐεαυ ἐῤορι αὐῤόγὸ ἐδεν γῖαν σεΐ ῥγουϊείοη». 

ΟἸεαγερι σορογιὲς ἐο αὶ ἐγίμσο οὔ ἐρένε ἐθγ7)15. 

“ 7 οἱ 

Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἄγγελοι ἀπήλαυνον, καὶ ἧκον 
δ φ Ν δηλ 4 “ 3 ν ὁ λ Ν 3 μὴν ταχύ; ᾧ καὶ δῆλον ἦν ὅτι ἐγγύς που βασιλεὺς ἦν, ἢ 

Θ ἄλλος τις ᾧ ἐπετέτακτο ταῦτα πράττειν" ἔλεγον δὲ ὅτι 
ΡῚ ,ὔ - ΄ “ Ν οἵ ε ΄ Ν 

εἰκότα δοκοῖεν λέγειν βασιλεῖ, καὶ ἥκοιεν ἡγεμόνας ἔχοντες, 
3 Ἂν ὟΝ » , ᾽ Ν εἴ Ἂς οἱ αὐτοὺς, ἐὰν σπονδαὶ γένωνται, ἄξουσιν ἔνθεν ἕξουσι τὰ 

5 ΄ Ἐ ἜΓΉΝΣΝ 3 3 “ “ ει Γ 7 ἐπιτήδεια. ὃ δὲ ἠρώτα εἰ αὑτοῖς τοῖς ἀνδράσι σπένδοιτο 
ἌΓ ἂν Ν᾿, .5 “ δ Ν ΟΝ 7 ,ὕ 
ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν, ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις ἔσοιντο σπονδαί. 

“ ’ Ἃ - “- 

οἱ δὲ, ἽΔπασιν, ἔφασαν, μέχρι ἂν βασιλεῖ τὰ παρ᾽ ὑμῶν 
“ ᾿ Ν -ς “ 3 , 5 Ν 

διαγγελθῇ. ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἴπον, μεταστησάμενος αὑτοὺς 

ὁ Κλέαρχος ἐβουλεύετο" καὶ ἐδόκει τὰς σπονδὰς ποιεῖσθαι 
’ὔ 3) 5 ἢ οι - Δ οΝ ΑΥ̓ΤῸ) ΄ Ν 

ταχύ τε καὶ καθ ἡσυχίαν ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια καὶ 

λαβεῖν. ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπε, Δοκεῖ μὲν κἀμοὶ ταῦτα" οὐ 
“ ΄ Ψ “- 5 Ν Ἷ Υ̓͂ 5.ϑ ἃ 3 7 

μέντοι ταχύ γε ἀπαγγελῶ, ἀλλὰ διατρίψω ἐστ᾽ ἂν ὀκνή- 

σωσιν οἱ ἄγγελοι μὴ ἀποδόξη ἡμῖν τὰς σπονδὰς ποιήσα ΨΥ μη ἩΠ ΊῸς ησα- 
΄ τ δυδρ νι 7 

σθαι" οἷμαί γε μέντοι, ἔφη, καὶ τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις 
Ν » Ἐς, ἢ ᾿ς , » Ν ων». ’ Ν 5 

τὸν αὐτὸν φόβον παρέσεσθαι. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει καιρὸς εἶναι, 
᾽ὔ ,ὔ Ν “- ἀπήγγελλεν ὅτι σπένδοιτο, καὶ εὐθὺς ἡγεῖσθαι ἐκέλευε 
νὴ Χ πρὸς τἀπιτήδεια. 

Τρεν εγοῦς σαπαὶς ἀπά ἐγοποος 71] 97, αυαίεν. “εἰ ον Κ᾽ ΟἸεαγεῤις, 

«ὐρο τ“μοῤεεὶς ἐῤαΐ ἐξέ ἐγοπορες αὐϑγὸ ῥεγῤροσοὶν Δ|]οα ἐο ἱγεϊηυϊάαίε 

ἐῤε αΥ721}. 
ς “ 

Καὶ οἱ μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος μέντοι ἐπορεύετο τὰς μὲν 

20 

25 

30 

25 

σπονδὰς ποιησόμενος, τὸ δὲ στράτευμα ἔχων ἐν τάξει, 49 

καὶ αὐτὸς ὠπισθοφυλάκει. καὶ ἐνετύγχανον τάφροις 



δ οε 
12 ᾿ ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ, 

5 ΄-“ ’ὔ » καὶ αὐλῶσιν ὕδατος πλήρεσιν ὡς μὴ δύνασθαι διαβαί- 
νειν ἄνευ γεφυρῶν" ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐκ τῶν 

7 ΠῚ 3 3 ’ Ν Ν Δ 2 " φοινίκων οἱ ἦσαν ἐκπεπτωκότες, τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον. 
Ν 3 “ 4 , - ες »] “ 5 45 καὶ ἐνταῦθα ἦν ἐρευν ( καταμαθεῖν ὡς ἐπεστάτει, ἐν 

μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δόρυ ἔχων, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ βακ- 
τὐμεν καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν πρὸς τοῦτο τεταγ- 
μένων βλακεύειν, ἐκλεγόμενος τὸν ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἂν, 
καὶ ἅμα αὐτὸς προσελάμβανεν εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων" 

βο ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι μὴ οὐ συσπουδάζειν᾽ καὶ 
͵ “ ᾿ ἐτάχθησαν πρὸς αὐτοῦ οἱ τριάκοντα ἔτη γεγονότες" ἐπεὶ 

“ δὲ Κλέαρχον ἑώρων σπουδάζοντα, προσελάμβανον καὶ οἱ 
τ τεροι. πολὺ δὲ μᾶλλον ὃ Κλέαρχος ἔσπευδεν, ὑ ὑπο- 
πτεύων μὴ ἀεὶ οὕτω πλήρεις εἶναι τὰς τάφρους ὕδατος" οὐ 

55 γὰρ ἦν ὥρα οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν" ἀλλ᾽ ἵνα ἤδη πολλὰ προ- 
7 ἂν Ὁ" Ν 5 ἫΝ ᾽ὔ ’ [τ φαίνοιτο τοῖς “Ἑλλησι δεινὰ εἰς τὴν πορείαν, τούτου ἕνεκα 

Ψ βασιλέα ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ πεδίον τὸ ὕδωρ ἀφεικέναι. 

- 

᾿. 

; 
ξ 

Τρεν οὐέαϊῃ ῥγουϊείοης, ἀπά ἐδεὶ ἐδὸ γδεοιγοες οΥ ἐῤε ἀαίε-ῥαΐγε. 

Πορευόμενοι δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας ὅθεν ἀπέδειξαν οἱ 
ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς 

θο καὶ οἶνος φοινίκων καὶ ὄξος ἑψητὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. 
αὐταὶ δὲ αἱ βάλανοι τῶν φοινίκων οἵας μὲν ἐν τοῖς Ἕλ- 
λησιν ἔστιν ἰδεῖν τοῖς οἰκέταις ἀπέκειντο, αἱ δὲ τοῖς 
δεσπόταις ἀποκείμεναι ἦσαν ἀπόλεκτοι, θαυμάσιαι τοῦ 
κάλλους καὶ μεγέθους, ἡ δὲ ὄψις ἠλέκτρου οὐδὲν διέφερε" 

65 τὰς δέ τινας' ξηραίνοντες τραγήματα ἀπετίθεσαν. καὶ ἦν 
καὶ παρὰ πότον ἡδὺ μὲν, κεφαλαλγὲς δέ. ἐνταῦθα καὶ 
τὸν ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος πρῶτον ἔφαγον οἱ στρατιῶται, 
καὶ οἱ πολλοὶ ἐθαύμασαν τό τε εἶδος καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς 
ἡδονῆς. ἦν δὲ σφόδρα καὶ τοῦτο κεφαλαλγές. ὁ δὲ 

γο φοῖνιξ, ὅθεν ἐξαιρεθείη ὁ ἐγκέφαλος, ὅλος αὐαίνετο. 
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Τα ῤῥεγηες γοίμγης ζγοηι ἐδὲ ἀϊησ. ΠΙῈΡ νιαὴν ῥγοζεσσίοης οὐ 

7 Ἰομά δὶ, δὲ σὰς ἐρὸ οὐ εεΐ ο ἐρεῖν ἐχῥεαϊ οι. 

᾽᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" καὶ παρὰ μεγάλου βα- 

σιλέως ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς 

ἀδελφὸς καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρεῖς" δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἵ- 
» ϑ, : ΜΈ. 7 5 - « “ ς 7 

ποντο. ἐπεὶ δὲ ἀπήντησαν αὑτοῖς οἱ τῶν λλήνων στρα- 
Ν ΕἾ “ 7 Ψ 6 Υ Ὁ. 

τηγοὶ, ἔλεγε πρῶτος Τισσαφέρνης δι ἑρμηνέως τοιάδε" 75 

Ἐγὼ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, γείτων οἰκῶ τῇ “Ἑλλάδι, καὶ 
2 Ν συ σι ων 5 Ὡς Ν Ν 5 ., 

ἐπεὶ ὑμᾶς εἶδον εἰς πολλὰ κακὰ καὶ ἀμήχανα πεπτω- 
"4 

κότας, εὕρημα ἐποιησάμην εἴ πως δυναίμην παρὰ βασι- 

λέως αἰτήσασθαι δοῦναι ἐμοὶ ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς την 
Ἑλλάδα. οἶμαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχαρίστως μοι ἔχειν οὔτε 8ο 

“ ἴω «ς ΄“- Ν 

πρὸς ὑμῶν οὔτε πρὸς τῆς πάσης Ἑλλάδος. ταῦτα δὲ 
Ἂς 5 ’ “ “ 3 6... ᾿ ΩΡ ᾽ὔ ΝΜ 

γνοὺς ἐτούμην βασιλέα, λέγων αὕτῳ ὅτι δικαίως ἄν μοι 

χαρίζοιτο, ὅτι αὐτῷ Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα πρῶτος 
ἤγγειλα καὶ βοήθειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφικό ἤγγ ή χων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφικόμην, 

Ν , “- Ν ἈΑΡΨΨΙ ἣ 2 " 
καὶ μόνος τῶν κατὰ τοὺς ᾿λληνας τεταγμένων οὐκ ἔφυγον, 85 
3 Ἂς ᾿ ς- , “ ἊΝ “ « “ἢ 

ἀλλὰ διήλασα καὶ συνέμιξα βασιλεῖ ἐν τῷ ὑμετέρῳ 

στρατοπέδῳ, ἔνθα βασιλεὺς ἀφίκετο, ἐπεὶ Κῦρον ἁπέ- 

κτεινε, καὶ τοὺς σὺν Κύρῳ βαρβάρους ἐδίωξα σὺν τοῖσδε 

τοῖς παροῦσι νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, οἵπερ αὐτῷ εἰσι πιστότατοι. 
. ὧν ἃ ΄ὕ ΒΡ ΤᾺ , ΄ὕ ΡΣ καὶ περὶ μὲν τούτων ὑπέσχετό μοι βουλεύσεσθαι" ἐρέσθαι 99 

δέ με ὑμᾶς ἐκέλευσεν ἐλθόντα τίνος ἕνεκεν ἐστρατεύσατε 
ΜΡ. 2 ᾿ Ν ΄ ἘΣ ΟΝ 7 9 ζ ἐπ᾿ αὐτόν. καὶ συμβουλεύω ὑμῖν μετρίως ἀποκρίνασθαι, 

ἵνα μοι εὐπρακτότερον ἢ, ἐάν τι δύνωμαι ἀγαθὸν ὑμῖν 

παρ᾽ αὐτοῦ διαπράξασθαι. 

Κεῤίν φ ΟἸεαγερμς. “γε ῥαε πὸ ῥοσεϊίο ἀεείσης πῤοῦ ἐῤε Κἤτρ, 

ποαὺ ἐῤαὶ ὥγγις ἐς ἀεραά, {7ῦε «υἱτ ἐο γείμγη ῥογηθ τιγιγηοίοσεά, 

δμέ αγὸ ῥγεβαγεά ἰο γεσὶσὲ απν αἰέαοκ. 

Πρὸς ταῦτα μεταστάντες οἱ Ἕλληνες ἐβουλεύοντο" 95 

καὶ ἀπεκρίναντο, Κλέαρχος δ᾽ ἔλεγεν" “Ἡμεῖς οὔτε συνήλ- 



14 ΧΕΝΟΡΗΟΝ, 

-“ 4 » 

θομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες οὔτε ἐπορευόμεθα ἐπὶ βα- 
Ἷ ΄“ 

σιλέα, ἀλλὰ πολλὰς προφάσεις Κῦρος εὕρισκεν, ὡς καὶ 

σὺ εὖ οἶσθα, ἵνα ὑμᾶς τε ἀπαρασκευάστους λάβοι καὶ 
δἰ νι ΕῚ 3 ’ ο. Ν ͵ Ν ᾿, Ὁ, ε “- 

τοο ἡμᾶς ἐνθάδε ἀναγάγοι. ἐπεὶ μέντοι ἤδη αὐτὸν ἑωῶμεν. 

ἐν δεινῷ ὄντα, ἤἠσχύνθημεν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώ ἐν δεινῷ ὄντα, ἡσχύνθημ, ς καὶ ἀνθρώπους προ- 
΄“ ον »] ΄“ ; ’ , ΡΟΝ (Ὁ 

δοῦναι αὐτὸν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέχοντες ἡμᾶς αὐὖ- 
Ν κὰ - Ρ Ν Ν “ ’ Μ “-“ 

τοὺς εὖ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ Κῦρος τέθνηκεν, οὔτε βασιλεῖ 
“ 7 “ “5 - Ρὶ Ψ, ἱτῷ [τ 7 

ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς οὔτ ἐστιν ὅτου ἕνεκα βουλοίμεθα. 
ἐ ΣΝ Ἂν ’ “ “-“ 5.» 9. σας 5 -" 

το ἂν τὴν βασιλέως χώραν κακῶς ποιεῖν, οὐδ᾽ αὑτὸν ἀποκτεῖ- 
Ἂ ΄- ᾿ 

ναι ἂν ἐθέλοιμεν, πορευοίμεθα δ᾽ ἂν οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς͵ 
4 

“ ’ -" - ( 

μὴ λυποίη" ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεθα σὺν τοῖς θεοῖς. 
“ - ΄“- 

ἀμύνασθαι" ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ, καὶ 
ες “ 

τούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες. 

Τισσαῤῥογηες ἐησαρει, ΟἹ ΓΕΓΙΑΙΉ σοηά! Ἴογι:, ἐο εοπάμεΐ ἐδε στεεξε ἐπ 

“αὐείν. Ηε ἐῤεῖι σοὲς δαεὰ ἐο ἐξε ἀΐγῃσ, ῥτογιλσίης ἐο τείμγη ἀρσαΐϊη 

σῥογέϊν. 

το ὋὉὧ μὲν οὕτως εἶπεν᾽ ἀκούσας δὲ ὁ Τισσαφέρνης ἔφη, 

Ταῦτα ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ᾽ 
πόνον ἔ , Ὁ Ὰ ἀφ Α εΥς ς ᾿ , - ἐκείνου" μέχρι δ᾽ ἂν ἐγὼ ἥκω, αἱ σπονδαὶ μενόντων" 
3 Ἂ ἈΠῸ τὸ ΄ Ν τ - Ν ε ἀγορὰν δὲ ἡμεῖς παρέξομεν. καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν 

σ “- 

οὐχ ἧκεν᾽ ὥσθ᾽ οἱ Ἕλληνες ἐφρόντιζον" τῇ δὲ τρίτῃ ἥκων 

τ15 ἔλεγεν ὅτι διαπεπραγμένος ἥκοι παρὰ βασιλέως δοθῆναι 

αὐτῷ σώζειν τοὺς Ἕλληνας, καίπερ πάνυ πολλῶν ἀντιλε- 
, «ε 3 5 Υ “5 - ἰς ἃ ᾿ Ἔν Ν 

γόντων ὡς οὐκ ἄξιον εἴη βασιλεῖ ἀφεῖναι τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
’ ’ Ν “ Ν “ Ν ς » 

στρατευσαμένους. τέλος δὲ εἶπε, Καὶ νῦν ἔξεστιν ὑμῖν 
΄- 3 “ - 

πιστὰ λαβεῖν παρ᾽ ἡμῶν, ἦ μὴν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν 

να. μων ον. δ π  Νδ 
τζοτὴν χώραν καὶ ἀδόλως ἀπάξειν εἰς τὴν “Ἑλλάδα ἀγορὰν 

παρέχοντας" ὅπου δ᾽ ἂν μὴ ἢ πρίασθαι, λαμβάνειν ὑμᾶς 
“ “ ’ ἌΨ ΟΥ̓ »] ,  ψ{ᾳ{Κ:ε: μἣ δ΄ σα ἐκ τῆς χώρας ἐάσομεν τὰ ἐπιτήδεια. ὑμᾶς δὲ αὖ ἡμῖν 
δεήσει ὀμόσαι ἢ μὴν πορεύεσθαι ὡς διὰ φιλίας ἀσινῶς 



ΑΝΑΒΑΒΙ5, 11. ἵν. 15 

-“" ἈΝ Ν ἀ « ᾿' Ν 5 Ν , σῖτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας, ὁπόταν μὴ ἀγορὰν παρέχω- 
μὴ Ἂς “ 5 Ν 3 , “ ν. , Ἶ 

μεν" ἢν δὲ παρέχωμεν ἀγορὰν, ὠνουμένους ἕξειν τὰ ἐπιτή- 1128 

δεια. ταῦτα ἔδοξε, καὶ ὥμοσαν καὶ δεξιὰς ἔδοσαν Τισσα- 

φέρνης καὶ ὃ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς τοῖς τῶν 

Ἑλλήνων στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς, καὶ ἔλαβον παρὰ τῶν 

Ἑλλήνων. μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης εἶπε, Νῦν μὲν 

δὴ ἄπειμι ὡς βασιλέα' ἐπειδὰν δὲ διαπράξωμαι ἃ δέομαι, 130 

ἥξω συσκευασάμενος ὡς ἀπάξων ὑμᾶς εἰς τὴν “Ἑλλάδα 
΄“ 7 

καὶ αὐτὸς ἀπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν. 

ΕΟ ΡΙΕΝ ον. 

Τρε Ογεεῖς δερὶη ἐο ηείγμσε Τίσεαῤῥοῦηες ἀπά “γίωμς; ἐδον εοηβάο 
ξεῖν σμσῤίείοτς ἐο (ἰεαγεῤιις. 

“ , 

Μετὰ ταῦτα περιέμενον Τισσαφέρνην οἵ τε Ἕλληνες 
“ Ζ 

καὶ ᾿Αριαῖος ἐγγὺς ἀλλήλων ἐστρατοπεδευμένοι ἡμέρας 
“Ἃ “- 

πλείους ἢ εἴκοσιν. ἐν δὲ ταύταις ἀφικνοῦνται πρὸς ᾽Αρι- 

αἴον καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκαῖοι καὶ πρὸς τοὺς 
Ἂς 2 7 “ ’ ’ Ἁ Ν 

σὺν ἐκείνῳ Περσῶν τινες, παρεθάρρυνόν τε καὶ δεξιὰς 5 
᾿ Ἃμᾳν αἷς Υ̓ Ν Ν 7 ’ 
ἐνίοις παρὰ βασιλέως ἔφερον μὴ μνησικακήσειν βασιλέα 

3 - - Ν ν᾽ ΕῚ 7 Ἂς, 5.48 Ἀ 

αὐτοῖς τῆς σὺν Κύρῳ ἐπιστρατείας μηδὲ ἄλλου μηδενὸς 
΄“ , ἰα 

τῶν παροιχομένων. τούτων δὲ γιγνομένων ἔνδηλοι ἦσαν 
3 -" “- 

οἱ περὶ ᾿Αριαῖον ἧττον προσέχοντες τοῖς Ἕλλησι τὸν 

νοῦν" ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τοῖς μὲν πολλοῖς τῶν “Ἑλλήνων το 
5 5 »} Ν Υ͂ δν 4 Υ̓͂ Ἂ 

οὐκ ἤρεσκον, ἀλλὰ προσιόντες τῷ Κλεάρχῳ ἐλεγον καὶ 
- 5, “-" 7] 7] “δ. 2 5 

τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς, Τί μένομεν ; ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα 
“ ιν Ἶ ς -“ 5 , ων Ν Ν ᾿ς 

ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο, 

ἵνα καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι φόβος εἴη ἐπὶ βασιλέα 
“ “ - μέγαν στρατεύειν ; καὶ νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπάγεται μένειν διὰ τ5 



τό ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ, 

Ν ’ ἣν. ὑοῦ Ν ; . ἍΝ ας , - ΄ τὸ διεσπάρθαι αὑτῷ τὸ στράτευμα" ἐπὰν δὲ πάλιν ἁλισθῇ 
᾿] “ ε Ἂς 3 ΝΜ ΄“΄ ᾿ αὑτῷ ἢ στρατιὰ, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖν. 

ν “ “ἃ ᾿' ’ “Ὁ ς ’ὔ ες 5, ἴσως δέ που ἢ ἀποσκάπτει τι ἢ ἀποτειχίζει, ὡς ἄπορος 
Ε ς δὸ ’ 3 Υ ες ͵ ΄ ΑΕ τ τῆνὰ εἴη ἢ δὸς. οὐ γάρ ποτε ἑκών γε βουλήσεται ἡμᾶδ 

’ 5» Ν «ες “ “ ΄σ 20 ἐλθόντας εἰς τὴν “Ελλάδα ἀπαγγεῖλαι, ὡς ἡμεῖς τοσοίδε 
5 - 7 - “- 

ὄντες ἐνικῶμεν βασιλέα ἐπὶ ταῖς θύραις αὐτοῦ καὶ 
“ 

καταγελάσαντες ἀπήλθομεν. 

“ἀὔυΐτε Κ᾽ (Ἰεαγεδις. “1εὲ τις γπαζε αὶ οἰγέμε οΥ᾽ πεεειοῖέν; «ὐε 

εαηιοΐ σεΐ ἀαυαν τιπαϊάεα, ποῦ ῥασε αὐ την ῥοσίένυε σεασοῖι ΚῸΓ 

γι γμσέϊησ ἐδὲ ζίρηρ.ἢ 

γ΄ “ 3 - “-“ 

Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο τοῖς ταῦτα λέγουσιν, ᾿Εγὼ 

ἐνθυμοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα πάντα' ἐννοῶ δ᾽ ὅτι εἰ νῦν 
4 ν» ὃ , 5. τν, λ 4 5 ’ Ν Ν ν 
25 ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς 

σπονδὰς ποιεῖν. ἔπειτα πρῶτον μὲν ἀγορὰν οὐδεὶς πα-᾿ 
ρέξει ἡμῖν οὐδὲ ὅθεν ἐπισιτιούμεθα" αὖθις δὲ ὁ ἡγησό- 

ϑΞιῖςς κἀς εἶ τ δε τε ΄ κρ: »2Χ 
μενος οὐδεὶς ἔσται" καὶ ἅμα ταῦτα ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς 

΄“ Γ, “ 

᾿Αριαῖος ἀφεστήξει' ὥστε φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λελείψεται, 

3. ἀλλὰ καὶ οἱ πρόσθεν ὄντες πολέμιοι ἡμῖν ἔσονται. 
’ ΄σ 

ποταμὸς δ᾽ εἰ μέν τις καὶ ἄλλος ἄρα ἡμῖν ἐστι διαβατέος 
»] ων Ν 3 " α 3 “ » “ 5 ’ 

οὐκ οἷδα' τὸν ὃ οὖν Εὐφράτην ἴσμεν ὅτι ἀδύνατον 
- 3 5 ’ 

διαβῆναι κωλυόντων πολεμίων. οὐ μὲν δὴ, ἂν μάχεσθαί 
“ «ες φι 5 με ’ “ Ν 7ὔ 

Ὑε δέῃ, ἱππεῖς εἰσιν ἡμῖν σύμμαχοι, τῶν δὲ πολεμίων 
«ς “ 2 «ς - ᾿ “ ΝΥ ' “ 

35 ἱππεῖς εἰσιν οἱ πλεῖστοι καὶ πλείστου ἄξιοι: ὥστε 
“- - ; “ 7 

νικῶντες μὲν τίνα ἂν ἀποκτείναιμεν.; ἡττωμένων δὲ 
σ Φ 4 ν 

οὐδένα οἷόν τε σωθῆναι. ἐγὼ μὲν οὖν βασιλέα, ᾧ οὕτω 
΄σ ε -ς“ ᾿} 

πολλά ἐστι τὰ σύμμαχα, εἴπερ προθυμεῖται ἡμᾶς ἀπο- 

λέσαι, οὐκ οἶδα ὅ τι δεῖ αὐτὸν ὀμόσαι καὶ δεξιὰν δοῦναι ᾿ 
“ “ ν σὰ . 

40 καὶ θεοὺς ἐπιορκῆσαι καὶ τὰ ἑαυτοῦ πιστὰ ἄπιστα ποιῆσαι 

Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις. τοιαῦτα πολλὰ ἔλεγεν. 



ὦ». 

Ψ Ψψυν 
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δίων οὶ Τίσσαῤῥεγηπεσ. {ρὲ γείγεαΐ ἐς ὀεσιη. Μαβιαὶ ἡεαϊ]οιοὶος 
' δείπυεεγι ἐρε αγεεζς ἀπά βογείαρο. 

Ἔν δὲ τούτῳ ἧκε Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύνα- 
« 3 5 Ν Ν ὮὌ έ Ν, « “ ͵ 

μιν, ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν, καὶ ᾿᾽Ορόντας τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν" 
“ “ 

ἦγε δὲ καὶ τὴν θυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ γάμῳ. ἐντεῦ- 
, 

θεν δὲ ἤδη Τισσαφέρνους ἡγουμένου καὶ ἀγορὰν παρέχον- 45 
᾿ ΄ προς , Ν Ν᾿ . ν 12. 

τος ἐπορεύοντο" ἐπορεύετο δὲ καὶ ᾿Αριαῖος τὸ Κύρου βαρ- 
, βαρικὸν ἔχων στράτευμα ἅμα Τισσαφέρνει καὶ ᾿᾽Ορόντᾳ 

Ά ’ Ν »] 7 ε Ν᾿ 
καὶ συνεστρατοπεδεύετο σὺν ἐκείνοις. οἱ δὲ “Ελληνες 
ε “ ,ὔ 3 Ἂν “ ἐπ ἢ “ 5 , ες ’ ὑφορῶντες τούτους αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐχώρουν ἡγεμόνας 
δ 3 ΄, “ΡΥ 2 “ Ρ , ἔχοντες. ἐστρατοπεδεύοντο δὲ ἑκάστοτε ἀπέχοντες ἀλλή- κο 

'λων παρασάγγην καὶ μεῖον' ἐφυλάττοντο δὲ ἀμφότεροι, ὟΥ ρ 
ὥσπερ πολεμίους ἀλλήλους, καὶ εὐθὺς τοῦτο ὑποψίαν 

-“ - ΕΓ, Ν ἊΝ Ἂ [9] 2 “ : παρεῖχεν. ἐνίοτε δὲ καὶ ξυλιζόμενοι ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ 
’ δ ΨΧ' “ ΄ Ν . ἘΠῚ 

χόρτον καὶ ἄλλα τοιαῦτα συλλέγοντες πληγὰς ἐνέτεινον 

ἀλλήλοις" ὥστε καὶ τοῦτο ἔχθραν παρεῖχε. 58 

Τρεν ρας. «υἱέῥὶγη ἐδ ἤγαϊ]! οἱ ἹΜεάϊα, ἐγοσς ἐπυο εαπαΐς, απά αγτίθε 

αὐ δέέαεε οἱ ἐῤε ΤΙρΥῖς. 

Διελθόντες δὲ τρεῖς σταθμοὺς ἀφίκοντο πρὸς τὸ Μηδίας 
[ὴ “Ὁ ΧΝ “Ὁ ΝΥ 2 “ Φ Ν 

καλούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ. ὴἡν δὲ 
ο᾽ ζ΄ 3 - 5 3 “ ΄ 
ῳκοδομημένον πλίνθοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις, 

εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ ἑκατόν" μῆκος δ᾽ ἐλέγετο 

εἶναι εἴκοσι παρασαγγῶν" ἀπέχει δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ. 6ο 
᾿ δ 5.5 ΄ ᾿ ΄ , τ τὶ ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρασάγγας ὀκτώ 

΄ καὶ διέβησαν διώρυχας δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν δὲ 
, Γι ἦς 3 “ 

ἐζευγμένην πλοίοις ἑπτά: (αὗται δ᾽ ἦσαν ἀπὸ τοῦ Τίγρητος 
“ “ ᾿ς ποταμοῦ" κατετέτμηντο δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν 

, “- ᾿ , 
χώραν, αἱ μὲν πρῶται μεγάλαι, ἔπειτα δ᾽ ἐλάττους" τέλος 65 

Ν “ ἢ Ν δὲ καὶ μικροὶ ὀχετοὶ, ὥσπερ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐπὶ τὰς 
᾽ὔ “ 7 ΟΝ ΑΜ μελίνας") καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν 

ο 



τὃ ΧΕΝΌΡΗΟΝ, 

πρὸς ᾧ πόλις ἣν μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος, ἣἧ ὄνομα 

Σιττάκη, ἀπέχουσα τοῦ ποταμοῦ σταδίους πεντεκαίδεκα. 
ε ἊΝ μὺ σ ᾽ Φ. νὰ, 9 7 53 Ν 

ἤο οἱ μὲν οὖν “Ελληνες παρ αὑτὴν ἐσκήνησαν ἐγγὺς παρα- 

δείσου μεγάλου καὶ καλοῦ καὶ δασέος παντοίων δένδρων" 
οἱ δὲ βάρβαροι διαβεβηκότες τὸν Τίγρητα οὐ μέντοι κατα- 

φανεῖς ἦσαν. 

“γί σομάς ἃ αὐ αΥΉ 7 7165 σαρε) αὐρΊερ αἰαγηις (ἰεαγεξιι 

φτεαΐϊν. 

Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ἔτυχον ἐν περιπάτῳ ὄντες πρὸ τῶν 

75 ὅπλων Πρόξενος καὶ Ξενοφῶν" καὶ προσελθὼν ἄνθρωπός 
“-“ μ 

τις ἠρώτησε τοὺς προφύλακας ποῦ ἂν ἴδοι Πρόξενον ἢ 
Κλέαρχον Μένωνα δὲ οὐκ ἐζήτει, καὶ ταῦτα παρ᾽ ᾿Αρι- 
αίου ὧν τοῦ Μένωνος ξένου. ἐπεὶ δὲ Πρόξενος εἶπεν 

-“ ᾿ 
ὅτι αὐτός εἰμι ὃν ζητεῖς, εἶπεν ὃ ἄνθρωπος τάδε. "Ἑπεμψέ 

5 “- πν Ψ “ Ἀ ἊΨ} ’ Ν ΜΝ ον ϑομε ᾿Αριαῖος καὶ ᾿Αρτάοζος, πιστοὶ ὄντες Κύρῳ καὶ ὑμῖν 

εὖνοι, καὶ κελεύουσι φυλάττεσθαι μὴ ὑμῖν ἐπιθῶνται τῆς 

νυκτὸς οἱ βάρβαροι: ἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ ρβαρ ράτευμ ΐ 
“ 7, εὐ Ν Ν ’ “ 7 

πλησίον παραδείσῳ. καὶ παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ Τίγρητος 
“ ’ ,ὔ ἣν « -“ 55... ἃς 

ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι φυλακὴν, ὡς διανοεῖται αὑτὴν 
“ , “ Ν ὟΝ ’ «ς Ν. 

δε λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτὸς, ἐὰν δύνηται, ὡς μὴ 
“- 5 ΒΙὙ , 5 “- “ “-“ Ἶ “ 

διαβῆτε, ἀλλ΄ ἐν μέσῳ ἀποληφθῆτε τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς 

διώρυχος. ἀκούσαντες ταῦτα ἄγουσιν αὐτὸν παρὰ τὸν 

Κλέαρχον καὶ φράζουσιν ἃ λέγει. ὁ δὲ Κλέαρχος ἀκούσας 
ἐταράχθη σφόδρα καὶ ἐφοβεῖτο. 

ΤΡρε γέροσγὲ ἱς οἱ εά, ἀπά ἀεεϊάραά ἐο δὲ «υἱῥομὲ γομπάαξίοη. 

7 ’ “- ’ 5» ’ “. « 3 οο Νεανίσκος δέ τις τῶν παρόντων ἐννοήσας εἶπεν ὡς οὐκ 

ἀκόλουθα εἴη τὸ ἐπιθήσεσθαι καὶ λύσειν τὴν γέφυραν.. 
“ Ἂς “ 2 ’ μὴ - 7 ἈΝ 1- [ον 

δῆλον γὰρ. ὅτι ἐπιθεμένους ἢ νικᾶν δεήσει ἢ ἡττᾶσθαι" 
Ν Ν “ “ - ΄7 3 Ν ν ΄ ἐὰν μὲν οὖν νικῶσι, τί δεῖ λύειν αὐτοὺς τὴν γέφυραν ; 

οὐδὲ γὰρ, ἂν πολλαὶ γέφυραι ὦσιν, ἔχοιμεν. ἂν ὅποι 



ὙΠ ὙΥΥ Ν 
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φυγόντες ἡμεῖς σωθῶμεν" ἐὰν δὲ ἡμεῖς νικῶμεν, λελυμένης 95 

τῆς γεφύρας οὐχ ἕξουσιν ἐκεῖνοι ὅποι φύγωσιν" οὐδὲ μὴν 
“-“ “-“ Ε ,ὔ 3 Ν 3 - ͵ 

βοηθῆσαι πολλῶν ὄντων πέραν οὐδεὶς αὐτοῖς δυνήσεται 

λελυμένης τῆς γεφύρας. ἀκούσας δὲ ὁ Κλέαρχος ταῦτα 

ἤρετο τὸν ἄγγελον πόση τις εἴη χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ 

Τίγρητος καὶ τῆς διώρυχος. ὁ δὲ εἶπεν ὅτι πολλὴ καὶ 
-“ Ν λὴ ’ ᾿ Ν ’ Ν 

κῶμαι ἐνεισι καὶ πόλεις πολλαὶ καὶ μεγάλαι. τότε δὴ 
Ἂ- τ [τς « ᾿ Ν ΝΥ ς , 

καὶ ἐγνώσθη ὅτι οἱ βάρβαροι τὸν ἄνθρωπον ὑποπέμψαιεν, 
Ὁ “ Ν [- Ι Ν 77 7 

ὀκνοῦντες μὴ οἱ ᾿ἕλληνες διελόντες τὴν γέφυραν μείναιεν 
5 ΄ν “ ΜΝ, Ν 5», Ν Ν 7 

ἐν τῇ νήσῳ, ἐρύματα ἔχοντες ἔνθεν μὲν τὸν Τίγρητα, 
", Ν Ν ΄ ᾿ς σον δ΄ Ἷ » ᾿ δψ τσ 
ἔνθεν δὲ τὴν διώρυχα' τὰ ὃ ἐπιτήδεια ἔχοιεν ἐκ τῆς ἐν 

μέσῳ χώρας πολλῆς καὶ ἀγαθῆς οὔσης καὶ τῶν ἐργασο- 
, τ ν τε ει δα Ν Ν 5.4 εἰ Υ 

μένων ἐνόντων" εἶτα δὲ καὶ ἀποστροφὴ γένοιτο, εἴ τις 

βούλοιτο βασιλέα κακῶς ποιεῖν. 

Τρε Ογεεᾷζς εγουῦς ἐδε Τισγῖς, ἐδ Ῥργείαπ αυὐαξοῤίγρ' ἐξ 617 
γγ10“υε7)16711.5 οἱ οσεἰν. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνεπαύοντο' ἐπὶ μέντοι τὴν γέφυραν 

ὅμως φυλακὴν ἔπεμψαν" καὶ οὔτε ἐπέθετο οὐδεὶς οὐδα- 

μόθεν οὔτε πρὸς τὴν γέφυραν οὐδεὶς ἦλθε τῶν πολεμίων, 

ὡς οἱ φυλάττοντες ἀπήγγελλον. ἐπειδὴ δὲ ἕως ἐγένετο, 

διέβαινον τὴν γέφυραν ἐζευγμένην πλοίοις τριάκοντα καὶ 
ἑπτὰ ὡς οἷόν τε μάλιστα πεφυλαγμένως" ἐξήγγελλον 

γάρ τινες τῶν παρὰ Τισσαφέρνους “Ἑλλήνων ὡς δια- 

βαινόντων μέλλοιεν ἐπιθήσεσθαι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ψευδῆ 

ἦν᾽ διαβαινόντων μέντοι ὃ Γλοῦς αὐτοῖς ἐπεφάνη μετ᾽ 

ἄλλων σκοπῶν εἰ διαβαίνοιεν τὸν ποταμόν' ἐπειδὴ δὲ 

εἶδεν, ὥχετο ἀπελαύνων. 

7267 ἐγοσοῖσ δὲ Ῥῤγεεις, ἐδεν γπιατοῤ ῥαεὶ Ορὶς, ἀἰῥ᾽αγίηρ ἐδοὶγ 
)ῶγεες 1ο ἐῤὲ δεε αἀὐυαπέαρε. 

᾿Απὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τέτταρας 
02 

᾿ ἔ9 19] 

Ιοῦ 

11το 

ΤῸ 

120 



20 ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ, 

παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Φύσκον ποταμὸν, τὸ εὗρος 
πλέθρου: ἐπῆν δὲ γέφυρα. καὶ ἐνταῦθα κεῖτο πόλις 

μεγάλη, ἡ ὄνομα πις" πρὸς ἣν ἀπήντησε τοῖς Ἕλλησιν 

ὁ Κύρου καὶ ᾿Αρταξέρξου νόθος ἀδελφὸς ἀπὸ Σούσων καὶ 
125 Εκβατάνων στρατιὰν πολλὴν ἄγων ὡς βοηθήσων βασι- 

λεῖ: καὶ ἐπιστήσας τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα παρερχο- 

μένους τοὺς Ἕλληνας ἐθεώρει. ὁ δὲ Κλέαρχος ἡγεῖτο 
μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐφιστάμενος. 

ὅσον δὲ χρόνον τὸ ἡγούμενον τοῦ στρατεύματος ἐπι- 

120 στήσειε, τοσοῦτον ἣν ἀνάγκη χρόνον δι’ ὅλου τοῦ στρατεύ- 

ματος γίγνεσθαι τὴν ἐπίστασιν" ὥστε τὸ στράτευμα καὶ 

αὐτοῖς τοῖς Ἕλλησι δόξαι πάμπολυ εἶναι, καὶ τὸν Πέρσην 

ἐκπεπλῆχθαι θεωροῦντα. 

Τρεν ῥγοεσρεά ἐζγοι Μεάϊα, ῥίμηπάον ἐξ οἱ ασες ὁ, Ῥαγγεαξΐε, 

απά ῥαϊξ οῤῥοοϊίε ὥφπῶ. 

᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν διὰ τῆς Μηδίας σταθμοὺς 
ΒΨ ὰ 4 Ι 2 Ἂς ’ 

135 ἐρήμους ἐξ παρασάγγας τριάκοντα εἰς τὰς Παρυσάτιδος 
“ ,ὔ Ν 4 ’ 7 κώμας τῆς Κύρου καὶ βασιλέως μητρός. ταύτας Τισσα- 

φέρνης Κύρῳ ἐπεγγελῶν διαρπάσαι ἐπέτρεψε τοῖς Ἕλλησι 
πλὴν ἀνδραπόδων. ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ πρόβατα 

καὶ ἄλλα χρήματα. ἐντεῦθεν δὲ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς 
τ4ο ἐρήμους τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι τὸν Τίγρητα ποταμὸν 

ἐν ἀριστερῇ ἔχοντες. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ σταθμῷ πέραν 
γεν “-“ , ᾿ΥΕΨῃΕΥ “Ἂ Ν 2 Ε 

τοῦ ποταμοῦ πόλις κεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων ὄνομα 

Καιναὶ, ἐξ ἧς οἱ βάρβαροι διῆγον ἐπὶ σχεδίαις διφθε- 

ρίναις ἄρτους, τυροὺς, οἶνον. 



ΑΝΑΒΑΒΙ5, 1. ν. 21 

ΕΟ ΡΕΕΝ. 

ΤρΡεν αγγίυς αἱ ἐδὸ Ογεαὶ Ζαῦ. Ἱπογθασίγο τη σίγσί. ΟἸἹοαγοῤιιος 

αὐάγεςοες Τισσαῤῥογηες. “Μ οὐγοοὶ 1μ σεοζίηρ ἐς ἐγιίογουίεαυ ἐς 

ἐο αἰΐαν ἐῤὲπδ σμσρῥίείοπς, αὐδὶοε αγὸ αῤῥαγοπέίν μηγομπάεά. 

Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαπάταν ποταμὸν, τὸ 

εὖρος τεττάρων πλέθρων. καὶ ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας 
5 Ν , ς ,ὔ ΝΥ ὦ δε κίας ἐν τ 7 

τρεῖς" ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν ἦσαν, φανερὰ δὲ οὐδεμία 
7 3,  βς ε ἐφαίνετο ἐπιβουλή. ἔδοξεν οὖν τῷ Κλεάρχῳ συγγενέσθαι 

“- Ἑ Ν » ΄ ΄“ ἐς ς 7 

τῷ Τισσαφέρνει καὶ εἴ πως δύναιτο παῦσαι τὰς ὑποψίας 5 
“ “ “ 

πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλεμον γενέσθαι" καὶ ἔπεμψέ τινα ἐροῦντα 
σ΄ 7 3 Ὕ , ς Ν ιν 7 5 Ψ' 

ὅτι συγγενέσθαι αὐτῷ χρῇζοι. ὁ δὲ ἑτοίμως ἐκέλευεν 
“ ἤ) 

ἥκειν. ἐπειδὴ δὲ συνῆλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε. 
3 ᾿ 5 ΠΣ τεΝ 

᾽᾿Ἐγὼ, ὦ Τισσαφέρνη, οἷδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενημένους 
΄ 7 

καὶ δεξιὰς δεδομένας μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους" φυλαττό- το 
,ὔ ΄ ΄- ἴω “ 

μενον δὲ σέ τε ὁρῷ ὡς πολεμίους ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες 
» “ 5 ’ 2 Ν νϑ “ }] μ τἀῦτα ἀντιφυλαττόμεθα. ἐπεὶ δὲ σκοπῶν οὐ δύναμαι 

,ὔ σε “Ὁ “Ἂ 

οὔτε σὲ αἰσθέσθαι πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν ἐγώ τε 
“ ωὺ “ ς “ ϑ5.ῸΝ 5 “ “ 5. Ν 

σαφῶς οἶδα ὅτι ἡμεῖς γε οὐδὲ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον οὐδὲν, 

ἔδοξέ μοι εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν, ὅπως, εἰ δυναίμεθα, 
ἈΝ 3. ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπιστίαν. καὶ γὰρ οἶδα ἀνθρώ- 

πους ἤδη, τοὺς μὲν ἐκ διαβολῆς τοὺς δὲ καὶ ἐξ ὑποψίας, 
Ψ, 7 - 

οἱ φοβηθέντες ἀλλήλους φθάσαι βουλόμενοι πρὶν παθεῖν 
» Ἃ 5 , Ας Ν Μ , ἊΨ»... κν ἐποίησαν ἀνήκεστα κακὰ τοὺς. οὔτε μέλλοντας οὔτ᾽ αὖ 

μ-ὶ δ 

βουλομένους τοιοῦτον οὐδέν. τὰς οὖν τοιαύτας ἀγνωμο- 20 
᾿Α Ι 7 7 δ ,ὔ “ Ν σύνας νομίζων συνουσίαις μάλιστα ἂν παύεσθαι, ἥκω καὶ 

διδάσκειν σε βούλομαι ὡς σὺ ἡμῖν οὐκ ὀρθῶς ἀπιστεῖς. 



22 ΧΕΝΌΟΡΗ͂ΟΝ, 

“Εἰγοῖϊν, οἱ γεμέμαὶ οαὲδε τδομίά δὲ α ταϊξσμαγά αραϊπεὶ δου ες; 

πεχί, αἱΐ ομγ ῥοῤες οΥ ἀδἰϊυεγαηες ἀοῥεηα ποτὶ γοιι.ἢ 

Πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέγιστον οἱ θεῶν ἡμᾶς ὅρκοι 

κωλύουσι πολεμίους εἶναι ἀλλήλοις" ὅστις δὲ τούτων 

25 σύνοιδεν αὑτῷ παρημεληκὼς, τοῦτον ἐγὼ οὔποτ᾽ ἂν εὐδα 5 Ὁ παρημεληκὼς, ν ἐγὼ οὔποτ᾽ ἂν εὐδαι- 
7 Ν Ν “ ’ 3 φῳ. Μ 95 »]} Ἀ 

μονίσαιμι. τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδα οὔτ᾽ ἀπὸ 
7 “Ἃ “ , 93 ’ὔ Μ 5» » - 

ποίου ἂν τάχους φεύγων τις ἀποφύγοι οὔτ᾽ εἰς ποῖον 
“, ’ “5 7 ΜΔ “' “Ἂν, 3 “5 , ,ὔ 5 ἂν σκότος ἀποδραίη οὔθ᾽ ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον ἄπο- 

’ , -“ .» -“ 
σταίη. πάντῃ γὰρ πάντα τοῖς θεοῖς ὕποχα καὶ πανταχῇ 

3ο πάντων ἴσον οἱ θεοὶ κρατοῦσι. περὶ μὲν δὴ τῶν θεῶν τε 

καὶ τῶν ὅρκων οὕτω γιγνώσκω, παρ᾽ οὃς ἡμεῖς τὴν φι- 

λίαν συνθέμενοι κατεθέμεθα' τῶν δ᾽ ἀνθρωπίνων σὲ ἐγὼ 

ἐν τῷ παρόντι νομίζω μέγιστον εἶναι ἡμῖν ἀγαθόν. σὺν 
κ ν ἈΝ - Ν ὁδὸ Μ “- δὲ Ν ὃ ν 

μὲν γὰρ σοὶ πᾶσα μὲν ὁδὸς εὔπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς δια- 
4 ᾿Ν - 5 ΄, νὰ δ δ’ "ἢ ΝΝ χὰ ἢ. ὑδν 33 βατὸς, τῶν τε ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορία" ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα 

Ν Ν π ς ἡ ἀκ ΚΑ͂ΡᾺ 35. Ν Ν 3 τὰς . Ε ν᾽ 
μὲν διὰ σκότους ἢ ὅδός" οὐδὲν γὰρ αὑτῆς ἐπιστάμεθα 

πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, πᾶς δὲ ὄχλος φοβερὸς, φο- 
, "ἘΞ σιν! ΡῊ. ὃν ἐπε τα , ΕΗ Δ 

Βερώτατον ὃ ἐρημία" μεστὴ γὰρ πολλῆς ἀπορίας ἐστίν 
“«Ἀ 

εἰ δὲ δὴ καὶ μανέντες σε κατακτείναιμεν, ἄλλο τι ἂν ἢ 

«οτὸν εὐεργέτην κατακτείναντες πρὸς βασιλέα τὸν μέγισ- 
Ν »} ’ὔ τον ἔφεδρον ἀγωνιζοίμεθα; 

1π ην οαὐη εας6, γιοΐζσες οΥ τε 1 ογοῖ αΥὲ τοί αὐ απ Σηισ ; γοῖι, οἵΥ 

7ομγ ῥαγί, «υἱἱ] 3ηπά το σαἱμαδίε αἰ ϊϊε:.᾽ 

Ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, 

εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω. ἐγὼ 

γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά μοι φίλον γενέσθαι, νομίζων τῶν 
45τότε ἱκανώτατον εἶναι εὖ ποιεῖν ὃν βούλοιτο" σὲ δὲ νῦν 

ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ χώραν ἔχοντα καὶ τὴν 

σαυτοῦ ἀρχὴν σώζοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύναμιν, ἡ 



δ... ΑΝΑΒΑΒΊ5, 1. ν. " 48 

“ ᾿ μι Ν ’ὔ 7 

Κῦρος πολεμίᾳ ἐχρῆτο, σοὶ ταύτην σύμμαχον οὖσαν. 

τούτων δὲ τοιούτων ὄντων τίς οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ 
Α͂ Ψ 7 ᾿ “5 ΄“- “- 

βούλεταί σοι φίλος εἶναι; ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα ξο 

ἐξ ὧν ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσθαι φίλον ἡμῖν εἶναι. 
“ “ “ οἶδα μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας, οὗς νομίζω ἂν 
Ν “. ΄, ἥ Ν δι ψῃ ᾿ “ἢ ΠῚ σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν παρασχεῖν" οἶδα 

δὲ καὶ Πισίδας" ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα 
« δι μὺ δ, “ ε “ Ν ἃ Ὁ ς ῇ 5 

εἰναι, ἃ ομαι ἂν παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ εὐδαι- 55 
7 }] 7 Ν δ΄ οὖν “Ἂ ͵ μονίᾳ. Αἰγυπτίους δὲ, οἷς μάλιστα ὑμᾶς νῦν γιγνώσκω 

΄ “- ΙΑ ᾿ τεθυμωμένους, οὐχ ὁρῷ ποίᾳ δυνάμει συμμάχῳ χρησάμενοι 

μᾶλλον ἂν κολάσαισθε τῆς νῦν σὺν ἐμοὶ οὔσης. ἀλλὰ 
Ν ᾿Υ̓ ἴα “ μὴν ἔν γε τοῖς πέριξ οἰκοῦσι σὺ εἰ μὲν βούλοιό τῳ φίλος 

ϑ' 

εἶναι, ὡς μέγιστος ἂν εἴης, εἰ δέ τίς σε λυποίη, ὡς δεσπό- ύο 

της ἀναστρέφοιο ἔχων ἡμᾶς ὑπηρέτας, οἵ σοι οὐκ ἂν τοῦ 
“οἵ ’, ς - ΡῚ Ν Ν “ ον ἘΣ μισθοῦ ἕνεκα μόνον ὑπηρετοῖμεν, ἀλλὰ καὶ τῆς χάριτος ἧς 

᾽ὔ Φ Ὁ . “ 

σωθέντες ὑπὸ σοῦ σοὶ ἂν ἔχοιμεν δικαίως. ἐμοὶ μὲν ταῦτα 
, 2 “ - Ἂ 4 Ν Ω 

πάντα ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκεῖ θαυμαστὸν εἶναι τὸ σὲ 
Ἐ οὺν 5 “ “ Ὁ. 5. ἃ 3 ἊΨ ἣν Μ6 7 

ἡμῖν ἀπιστεῖν, ὥστε καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούσαιμι τὸ ὄνομα τίς 6: 
“ 3 μ᾽ Ν , “ “- ,7ὔ ε ξ “- 

οὕτως ἐστὶ δεινὸς λέγειν ὥστε σε πεῖσαι λέγων ὡς ἡμεῖς 
5 4 

σοι ἐπιβουλεύομεν. 

ον ΟἹ Τισσαῤῥεγηθς. “ Ὑοιι γηἰεέγμδὶ τις αυτοησῖν, ΚΟΥ «ὐε εομά 

ἀεοῖγον γοῖ 177, αὐό εοσε, «αυἱέδομέ αν γίσξ ἐο ομγοοίωες.᾽ 

Κλέαρχος μὲν οὖν τοσαῦτα εἶπε' Τισσαφέρνης δὲ ὧδε 
ἀπημείφθη. ᾿Αλλ’ ἥδομαι μὲν, ὦ Κλέαρχε, ἀκούων σου 

φρονίμους λόγους" ταῦτα γὰρ γιγνώσκων εἴ τι ἐμοὶ κακὸν 7ο 

βουλεύοις, ἅμα ἄν μοι δοκεῖς καὶ σαυτῷ κακόνους εἶναι. 

ὡς δ᾽ ἂν μάθῃς ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς δικαίως οὔτε βασιλεῖ 
οὔτ᾽ ἐμοὶ ἀπιστοίητε, ἀντάκουσον. εἰ γὰρ ὑμᾶς ἐβουλό- 
μεθα ἀπολέσαι, πότερά σοι δοκοῦμεν ἱππέων πλήθους 

ἀπορεῖν ἢ πεζῶν ἢ ὁπλίσεως, ἐν ἣ ὑμᾶς μὲν βλάπτειν 75 



24 “ ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ, 

5 

ἱκανοὶ εἴημεν ἂν, ἀντιπάσχειν δὲ οὐδεὶς κίνδυνος; ἀλλὰ 

χωρίων ἐπιτηδείων ὑμῖν ἐπιτίθεσθαι ἀπορεῖν ἄν σοι δοκοῦ- 

μεν; οὐ τοσαῦτα μὲν πεδία ἃ ὑμεῖς φίλια ὄντα σὺν πολλῷ 

πόνῳ διαπορεύεσθε, τοσαῦτα δὲ ὄρη ὁρᾶτε ὑμῖν ὄντα 

8ο πορευτέα, ἃ ἡμῖν ἔξεστι προκαταλαβοῦσιν ἄπορα ὑμῖν 

παρέχειν, τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ ἐφ᾽ ὧν ἔξεστι μὲν 

ἡμῖν ταμιεύεσθαι ὁπόσοις ἂν ὑμῶν βουλώμεθα μάχεσθαι; 
“ ἃ 

εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οὺς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι διαβαίητε, εἰ μὴ 

ἡμεῖς ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. εἰ δ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἡττῴ- 
5 ἧς ’ “ “ -" “ ἮΝ 5 ἂν τ" 

ὃς μεθα, ἀλλὰ τὸ γέ τοι πῦρ κρεῖττον τοῦ καρποῦ ἐστιν" ὃν 
{ -» 7 5» 4 ᾿Φ Ν φ' σὰ ᾿ 
ἡμεῖς δυναίμεθ᾽ ἂν κατακαύσαντες λιμὸν ὑμῖν ἀντιτάξαι, 

“᾿ 

ᾧ ὑμεῖς, οὐδ᾽ εἰ πάνυ ἀγαθοὶ εἴητε, μάχεσθαι ἂν δύναισθε. 

ἐΤΡΙς ῥείγισ 50, ἐο ἀεαὶ ἐγεαερεγομσὶν «υἱὲ γομ αὐόγε απ ἀεὶ οΥ 

αυαηίογι ἱγιῤΊϊοίγ. [πεεα γοΓ σμῤῥογὶ, ἀπά ῥοπεσίν ἀδοῖγε ἐο δὲ 

γομ 7) 1Ἰεη4. 

Πῶς ἂν οὖν ἔχοντες τοσούτους πόρους πρὸς τὸ ὑμῖν 

πολεμεῖν, καὶ τούτων μηδένα ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐκ 
͵ , “ “ἊΟ Ἂ , Ψ 7 ἃ , 

οο τούτων πάντων τοῦτον ἂν τὸν τρόπον ἐξελοίμεθα ὃς μόνος 
Ἂς Ν ΄“" 1 Ν ’ Ν Ν Ψ ΙΑ Ρ ’ὔ 

μὲν πρὸς θεῶν ἀσεβὴς, μόνος δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός; 

παντάπασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων καὶ ἐν ἀνάγκῃ 
5 ’ Ἀ ᾿ά “ Φ ' 3 Ὃ 

ἐχομένων, καὶ τούτων πονηρῶν, οἵτινες ἐθέλουσι δι᾿ ἐπι- 
7 Ν Ν προ Ἂν 77 Ν 3 7 

ορκίας τε πρὸς θεοὺς καὶ ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώπους πράτ- 
. “ « "“" 9 ΄ "“ κι } Μ 

οξ τειν τι. οὐχ οὕτως ἡμεῖς, ὦ Κλέαρχε, οὔτε ἀλόγιστοι οὔτε 

ἠλίθιοί ἐσμεν. ἀλλὰ τί δὴ, ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι, οὐκ ἐπὶ 
ἐπ " 3 “ εἰ τς ΄ } 

τοῦτο ἤλθομεν; εὖ ἴσθι ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου αἴτιος 

τὸ τοῖς Ἕλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέσθαι, καὶ ᾧ Κῦρος 
5 , ΄“ Ν 7 ᾽ , , Ψ. «Ἂ, 

ἀνέβη ξενικῷ διὰ μισθοδοσίας πιστεύων, τούτῳ ἐμὲ κατα- 
“ 2 » " , ὑτὴν 3. ΠΣ 7 

τοο βῆναι δι’ εὐεργεσίαν ἰσχυρόν. ὅσα δ᾽ ἐμοὶ χρήσιμοι 
ε “-“ Ν Ν Ν Χ Ν “. Ν Ν ἔ “ΣΝ 

ὑμεῖς ἔστε τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας, τὸ δὲ μέγιστον ἐγὼ 
ΑΝ ᾿ Ἂς, Ν Ν εν ἡ βη “ος : “ ἐς οἶδα" τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ μόνῳ 



ΑΝΑΒΑΒΙ5, πον. 25 

τ Νι 5, ς . οι ΒΑ Ὁ ἰφι 7 Μ Ἄ, « ΄ 

ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ ἴσως ἂν ὑμῶν 
ἐ 

παρόντων καὶ ἕτερος εὐπετῶς ἔχοι. 

Τὰ αῤῥ γι. ἱγιυϊέος ἐρο φεηεγαὶς ἰο ἃ σοηγόγοηοο. (Ἰ]οαγεδιις, «αυἱὲρ 

7 οι οὐῥογῦς, αεοορὲς ἐῤὸ ἱριουϊ κα ϊο1. 

“ Ν “ Ἷ “ 

Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληθῆ λέγειν: καὶ 

εἶπεν, Οὐκοῦν, ἔφη, οἵτινες τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν ὑπαρ- 

χόντων πειρῶνται διαβάλλοντες ποιῆσαι πολεμίους ἡμᾶς 

ἄξιοί εἰσι τὰ ἔσχατα παθεῖν; Καὶ ἐγὼ μέν γε, ἔφη ὁ 

Τισσαφέρνης, εἰ βούλεσθέ μοι οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ λο- 

χαγοὶ ἐλθεῖν ἐν τῷ ἐμφανεῖ, λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ λέγοντας 
ς ἣν 15 ἢ 19 7 Ν “᾿ Ν 2 Ν “ 3 Ν 
ὡς σὺ ἐμοὶ ἐπιβουλεύεις καὶ τῇ σὺν ἐμοὶ στρατιᾷ. Ἐγὼ 

δὲ, ἔφη ὁ Κλέαρχος, ἄξω πάντας, καὶ σοὶ αὖ δηλώσω 
σ » ἈΠ" Ν '΄εὺ 5 4 5 7 Ν “ ’ «ς ὅθεν ἐγὼ περὶ σοῦ ἀκούω. ἐκ τούτων δὴ τῶν λόγων ὁ 

Τισσαφέρνης φιλοφρονούμενος τότε μὲν μένειν τε αὐτὸν μ μὲν μ 
ἩΥ̓ΡΕΣ Ν “ 5 7 “ ΘΗΝ Ὁ 7 ξ ἐκέλευσε καὶ σύνδειπνον ἐποιήσατο. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὁ 

Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον δῆλός τ᾽ ἦν πάνυ 

φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσθαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ ἃ ἔλεγεν 
“- 7 “-“ “ ἐκεῖνος ἀπήγγελλεν, ἔφη: τε χρῆναι ἰέναι παρὰ Τισσαφέρ- 

νὴν οὃς ἐκέλέυσε, καὶ οἱ ἂν ἐλεγχθῶσι διαβάλλοντες τῶν 
Ἑλλήνων, ὡς προδότας αὐτοὺς καὶ κακόνους τοῖς “Ελλη- 

- ἥ 
σιν ὄντας τιμωρηθῆναι. ὑπώπτευε δὲ εἶναι τὸν διαβάλ- 

λοντα Μένωνα, εἰδὼς αὐτὸν καὶ συγγεγενημένον Τισσα- 
φέρνει μετ᾽ ᾿Αριαίου καὶ στασιάζοντα αὐτῷ καὶ ἐπιβου- ρνει μετ᾽ ᾿Αρ ν ΐ 

᾿᾿ Ν λεύοντα, ὅπως τὸ στράτευμα ἅπαν πρὸς ἑαυτὸν λαβὼν 
Φ φίλος ἢ Τισσαφέρνει. ἐβούλετο δὲ καὶ ὁ Κλέαρχος ἅπαν 

τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην καὶ τοὺς πα- 
“ " Ν 3 ““ Ἀὶ “ 5 , ραλυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀντέλε- 

γόν τινες αὐτῷ μὴ ἰέναι πάντας τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρα- 
“ τηγοὺς μηδὲ πιστεύειν Τισσαφέρνει. ὁ δὲ Κλέαρχος 

“ ΄ ἰσχυρῶς κατέτεινεν, ἔστε διεπράξατο πέντε μὲν στρατη- 

ΕΝ Ο5 

11ο 

ΜΝ" 20 

125 

130 



26 ΧΕΝΟΡΗΟΝ, 

ἃ 
γοὺς ἰέναι, εἴκοσι δὲ λοχαγούς" συνηκολούθησαν δὲ ὡς εἰς 
ἀγορὰν καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν ὡς διακόσιοι. 

Τρε φεπεγαὶς αγὲ αῤῥτεῤεηάρά. (ἰογοείεγπαίΐομ οΥ ἐδε Ογεεᾷο. 

ΤΡε βεγσίαηι ῥγΟῦη56 α7 ἐχῥίαπαΐίονι. 

Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ ταῖς θύραις ταῖς Τισσαφέρνους, οἱ 

μὲν στρατηγοὶ παρεκλήθησαν εἴσω, Πρόξενος Βοιώτιος, 

135 Μένων Θετταλὸς, ᾿Αγίας ᾿Αρκὰς, Κλέαρχος Λάκων, Σω- 
Ρ] ἈΈΡΙ ς 4, Ν Ὄ [4 ΝΥ 3 

κράτης Αχαιὸς" οἱ δὲ λοχαγοὶ ἐπὶ θύραις ἔμενον. οὐ 
Ἀεὶ Ν “ 5 Ν “ 3 “ 7 3. 

πολλῷ δὲ ὕστερον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου οἵ τ᾽ ἔνδον 
! Ν εν , ἊΝ Ν ἴρῳ. -ὦ 

συνελαμβάνοντο καὶ οἱ ἔξω κατεκόπησαν. μετὰ δὲ ταῦτα 
“ ’ Ν «ς 4 Ν “ 7 4 ν᾿ 

τῶν βαρβάρων τινὲς ἵππέων διὰ τοῦ πεδίου ἐλαύνοντες, 
ΝᾺ ΝΥ 

140 ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν Ἕλληνι ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ, πάντας 

ἔκτεινον. οἱ δὲ Ἕλληνες τήν τε ἱππασίαν αὐτῶν ἐθαύμα- 

ζον ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὁρῶντες καὶ ὅ τι ἐποίουν ἠμφιγνό- 

ουν, πρὶν Νίκαρχος ᾿Αρκὰς ἧκε φεύγων τετρωμένος εἰς 
τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε 

145 πάντα τὰ γεγενημένα. ἐκ τούτου δὴ οἱ Ἕλληνες ἔθεον ἐπὶ 
΄ς 5 ,, Ν 7 8. [κ᾿ τὰ ὅπλα πάντες ἐκπεπληγμένοι καὶ νομίζοντες αὐτίκα ἥξειν 
5 Ν . ἈΞ Ν ’ εὸὰνἱὶ ! Ν ᾽ Ἐπ 

αὐτοὺς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, 
3 -“ Ν 5} ’ Ν ἤ Φ ζ Ἀριαῖος δὲ καὶ ᾿Αρτάοζος καὶ Μιθριδάτης, οἱ ἦσαν Κύρῳ 

πιστότατοι' ὁ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἑρμηνεὺς ἔφη καὶ τὸν 
το Τισσαφέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾶν καὶ γιγνώσκειν" 

συνηκολούθουν δὲ καὶ ἄλλοι Περσῶν τεθωρακισμένοι εἰς 

τριακοσίους. οὗτοι ἐπεὶ ἐγγὺς ἦσαν, προσελθεῖν ἐκέλευον 
“ δ “Ἃ. 

εἴ τις εἴη τῶν Ἑλλήνων ἢ στρατηγὸς ἢ λοχαγὸς, ἵνα 
ν᾿ 7 Ν Ν ,ὔ 

ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ βασιλέως. 

“τίς ἐδ] ς ἐρεηι ἐδαΐ (Ἰεαγεξμς ῥας ὄξει ῥμέ ἐο ἀφαῖ 70 ὄχεα 

ΟΓ ἐδὲ ἐγίσε, απά ἐραὶ ἐῤὲ ἀἰγς γεχμῖγος ἐδὲ ΏΓΓΘΜΔΕΥ  ἐδεῖγ 

αγηις. (Ἰεαποῦ ἀπά «Χεποῤῥοῦ γορὶν. 
“- “- “ «ς Ζ 

18 Μετὰ ταῦτα ἐξῆλθον φυλαττόμενοι τῶν Ἑλλήνων 

στρατηγοὶ μὲν Κλεάνωρ ᾿Ορχομένιος καὶ Σοφαίνετος 
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Στυμφάλιος, σὺν αὐτοῖς δὲ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὅπως μάθοι 

τὰ περὶ Προξένου: Χειρίσοφος δὲ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν 

κώμῃ τινὶ σὺν ἄλλοις ἐπισιτιζόμενος. ἐπειδὴ δὲ ἔστησαν 

εἰς ἐπήκοον, εἶπεν ᾿Αριαῖος τάδε. Κλέαρχος μὲν, ὦ ἄνδρες 
σ “- 
Ἕλληνες, ἐπεὶ ἐπιορκῶν τε ἐφάνη καὶ τὰς σπονδὰς λύων, 

ἔχει τὴν δίκην καὶ τέθνηκε, Πρόξενος δὲ καὶ Μένων, ὅτι 
7 3 “ Ν 5 δ Σ ΄Ὁ ᾿] 

κατήγγειλαν αὑτοῦ τὴν ἐπιβουλὴν, ἐν μεγάλῃ τιμῇῃ εἰσιν. 

ὑμᾶς δὲ βασιλεὺς τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ: αὑτοῦ γὰρ εἶναί 
5 7] 7 3 “ 5 7 4 Ν 

φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου. πρὸς 

ταῦτα ἀπεκρίναντο οἱ Ἕλληνες, ἔλεγε δὲ Κλεάνωρ ὁ 

᾿Ορχομένιος" ἾΩ κάκιστε ἀνθρώπων ᾿Αριαῖε, καὶ οἱ ἄλλοι 
ὅσοι ἦτε Κύρου φίλοι, οὐκ αἰσχύνεσθε οὔτε θεοὺς οὔτ᾽ 
»} ,ὔ ῳ 5 ' ςε “Ὅὦ ἣν ᾽ Ν 7] ἀνθρώπους, οἵτινες ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους 
5 Ν “- ’ ς« κι Ν “ 

καὶ ἐχθροὺς νομιεῖν, προδόντες ἡμᾶς σὺν Τισσαφέρνει 

τῷ ἀθεωτάτῳ τε καὶ πανουργοτάτῳ τούς τε ἄνδρας αὐτοὺς, 
οἷς ὥμνυτε, ἀπολωλέκατε καὶ τοὺς ἄλλους ἡμᾶς προδεδω- 

κότες σὺν τοῖς πολεμίοις ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔρχεσθε; ὃ δὲ ᾿Αριαῖος 
τ Ζ Ν , 2 ΄, μ 4 «ἈΓ 

εἶπε, Κλέαρχος γὰρ πρόσθεν ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγέ- 
᾿ Ν 3 ’ - -“ ς - - 

νετὸ Τισσαφέρνει τε καὶ ᾿Ορόντᾳ, καὶ πᾶσιν ἡμῖν τοῖς 
Ν ’ ΕΘ, Ζ »- “ “ “" , 

σὺν τούτοις. ἐπὶ τούτοις Ξενοφῶν τάδε εἶπε. Κλέαρχος 
Ν ξ » Ν Ν “ Υ̓ Ἂς Ν ᾿ς μὲν τοίνυν εἰ παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε τὰς σπονδὰς, τὴν 
7, ϑΩΝ ἈΌΣ ΕΥ ΚΣ ἘΡ’ αν, 13 δ ἂν 

δίκην ἔχει" δίκαιον γὰρ ἀπόλλυσθαι τοὺς ἐπιορκοῦντας 

Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ εἰσὶν ὑμέτεροι μὲν 
᾽ , ς ,, Ης Ν ΓΑ 5 Ν “ ᾿ 

εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοὶ, πέμψατε αὐτοὺς δεῦρο 

δῆλον γὰρ ὅτι φίλοι γε ὄντες ἀμφοτέροις πειράσονται καὶ 

ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ βέλτιστα συμβουλεῦσαι. πρὸς ταῦτα οἱ 
Ν ) “- 

βάρβαροι πολὺν χρόνον διαλεχθέντες ἀλλήλοις ἀπῆλθον 

οὐδὲν ἀποκρινάμενοι. 
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28 ΧΕΝΌΡΗΟΝ, 

ΠΕΡ ΨΥΙΒΉ ΥΕ 

ΤΡε  υε σεπογαὶς αγὸ ἑαζεῦι ααυαν 7ῸΥ ἐχεσμέίοη. ΟΡαγαείογ ΟΣ 

αἸοραγερμα. Ηΐ αυαγίϊζε ἐασίες ἀπά ἰοσε 7 αἀυεπέμγε. 

΄ 
Οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφθέντες ἀνήχθησαν ὡς 

4 59 “ 3ις Ν 5 , - 

βασιλέα καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύτησαν, εἷς 
Ν 4. δὰ ΄ ε “ 9 “- 5» 

μὲν αὐτῶν Κλέαρχος ὁμολογουμένως ἐκ πάντων τῶν ἐμ- 
7 3 γε ϑος » ΄ ΄ Φ, ἐἊς ᾿ Ἀ 

πείρως αὐτοῦ ἐχόντων δόξας γενέσθαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς 
Ν ’ὔ ε. , Ν Ν - ἍΝ, Ἂ, ’ 

5 καὶ φιλοπόλεμος ἐσχάτως. καὶ γὰρ δὴ ἕως μὲν πόλεμος 
ω “- ,ὔὕ Ν Ἄ, 3 Ψ 7 

ἦν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους παρέμενεν. 
δι 4 Ν 3 7 “ς 7 7 Ν ε “΄“ ’ἢ ε « ΄ 

ἐπεὶ δὲ εἰρήνη ἐγένετο, πείσας τὴν αὑτοῦ πόλιν ὡς οἱ Θρᾷ- 

κες ἀδικοῦσι τοὺς Ἕλληνας, καὶ διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο 

παρὰ τῶν ἐφόρων, ἐξέπλει ὡς πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ Χερ- 
ς εἶ 7 7 Φ Ν. Ν ’ 

τορονήσου καὶ Περίνθου Θρᾳξίν. ἐπεὶ δὲ μεταγνόντες πως 

οἱ ἔφοροι ἤδη ἔξω ὄντος αὐτοῦ ἀποστρέφειν αὐτὸν ἐπει- 

ρῶντο ἐξ ᾿Ισθμοῦ, ἐνταῦθα οὐκέτι πείθεται, ἀλλ᾽ ᾧχετο 

πλέων εἰς Ἑλλήσποντον. ἐκ τούτου καὶ ἐθανατώθη ὑπὸ 

τῶν ἐν Σπάρτῃ τελῶν ὡς ἀπειθῶν. ἤδη δὲ φυγὰς ὧν ἔρ- 
Ν “ Ἀ, ε ί Ἂς ἥ ΝΥ “ 

15 χεται πρὸς Κῦρον, καὶ ὅποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε Κῦρον 
5, , 7 Ν 5 “ “ 7 ἄλλῃ γέγραπται, δίδωσι δὲ αὐτῷ Κῦρος μυρίους δαρει- 

κούς" ὁ δὲ λαβὼν οὐκ ἐπὶ ῥᾳθυμίαν ἐτράπετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τούτων τῶν χρημάτων συλλέξας στράτευμα. ἐπολέμει τοῖς 
Ν Ν “ ἣν") 6 Ἂ, ὦ Ν ’ὔ ἣ: ἂῷ Ν 

Θρᾳξὶ, καὶ μάχῃ τε ἐνίκησε καὶ ἀπὸ τούτου δὴ ἔφερε καὶ 
3 ͵7 Ν “- ’ ’ “ 3 7 

29 ἦγε τούτους καὶ πολεμῶν διεγένετο μέχρι Κῦρος ἐδεήθη 
“ ᾽ὔ ᾿ ’ ᾿", ἃ “ Θ ᾿ς 3 7 Φ' 

τοῦ στρατεύματος" τότε δὲ ἀπῆλθεν ὡς σὺν ἐκείνῳ αὖ πο- 

λεμήσων. ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα 

εἶναι, ὅστις, ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ 
ε -“ -“" »ὙᾺ Νε -ε “- ’, 

βλάβης, αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν, βούλεται 
“ν ο ζω ὌΡᾺ, Ν φ 4 ’ὔ 

25 πονεῖν, ὥστε πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν, ἀκινδύνως 
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αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν" ἐκεῖνος δὲ ὥσπερ 

εἰς ἄλλην τινὰ ἡδονὴν ἤθελε δαπανᾶν εἰς πόλεμον. οὕτω 

μὲν φιλοπόλεμος ἦν" πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ ἐδόκει εἶναι, 
φ. Ν 

ὅτι φιλοκίνδυνός τε ἦν, καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ 
᾿ς 7 ΩΝ “Ὁ αν ’ «ε « ᾿΄ τοὺς πολεμίους, καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οἱ παρόν- 30 

τες πανταχοῦ πάντες ὡμολόγουν. 

ΤΡὲ σϑυογὴΐν ΟἹ ῥὶς ἀϊτοεΙῤ πο σϑσεγος ἐῤὲ οδεράϊογισο, ὀπέ ποὶ ἐῤὲ 

αἰξασβηιερμὲ 9 ῥὶς σοἰάϊογς. 

’ 3' “ 

Καὶ ἀρχικὸς δ᾽ ἐλέγετο εἶναι ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου 
- Ν 

τρόπου οἷον κἀκεῖνος εἶχεν. ἱκανὸς μὲν γὰρ ὥς τις καὶ 

ἄλλος φροντίζειν ἦν ὅπως ἔχοι ἣ στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπι- 

τήδεια καὶ παρασκευάζειν ταῦτα, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι 35 
- “ 3, Ι “ 

τοῖς παροῦσιν ὡς πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. τοῦτο δ᾽ ἐποίει 
δ Ν ᾿ ΓΝ ΑΝ εἰ αὶ ν 2 νον ΟΕ ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι" καὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν καὶ τῇ 
φωνῇ τραχὺς, ἐκόλαζέ τε ἀεὶ ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνί νῇ τραχὺς, σχυρῶς, ργῇ ἐνίοτε, 

“- 3 

ὡς καὶ αὐτῷ μεταμέλειν ἔσθ᾽ ὅτε. καὶ γνώμῃ δ᾽ ἐκόλαζεν" 
5 ᾿ 'ς ᾽ 5. Ν ε - » ΧΩ 
ἀκολάστου γὰρ στρατεύματος οὐδὲν ἡγεῖτο ὄφελος εἶναι, 4ο 

ἀλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην 
“- -“ “Ἃ. 

φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ 
μὴ “δ σ ἈΝ. 

μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν ἢ φίλων ἀφέξεσθαι ἢ ἀπρο- 

φασίστως ἰέναι πρὸς τοὺς πολεμίους. ἐν μὲν οὖν τοῖς 
δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα καὶ οὐκ ἄλλον 45 

ἡροῦντο οἱ στρατιῶται" καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν τότε φαιδρὸν 
τ “ 5 - ϑ Υ͂ 7 ᾿: ἊΝ 

αὑτοῦ ἐν τοῖς προσώποις ἔφασαν φαίνεσθαι καὶ τὸ 
7 , ΧῚ 

χαλεπὸν ἐρρωμένον πρὸς τοὺς πολεμίους ἐδόκει εἶναι, 
ἊἍ 7 “ 

ὥστε σωτήριον, οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο" ὅτε δ᾽ ἔξω τοῦ 
““ ᾿ς “ , δεινοῦ γένοιντο καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλους ἀρχομένους ἀπιέναι, 5ο 

΄ ν᾿ 3 πολλοὶ αὐτὸν ἀπέλειπον" τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ εἶχεν, ἀλλ 
53. ν ἘΞ 5. Μοὶ ς ᾧ , κι 5: δες ς ἀεὶ χαλεπὸς ἦν καὶ ὠμός" ὥστε διέκειντο πρὸς αὐτὸν οἱ 

στρατιῶται ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον. καὶ γὰρ 



30 ΧΕΝΌΡΗ͂ΟΝ, 

οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ ἑπομένους οὐδέποτε εἶχεν" 
“ ψΠ Δ ΝΕ ῖς ’ , Ὁ ἰοὺ νας “- 5. ὡἑΝ μ 55 οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγμένοι ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι ἢ 

Ν - »- 2 ἀ ’ ’ὔ 5 “ "ὃ ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ κατεχόμενοι παρείησαν αὐτῷ, σφόδρα 

πειθομένοις ἐχρῆτο. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο νικᾶν σὺν αὐτῳ 
Ν ᾽ὔ ΝΜ ’ ἣν Ν 7] “ 

τοὺς πολεμίους, ἤδη μεγάλα ἦν τὰ χρησίμους ποιοῦντα 

εἶναι τοὺς σὺν αὐτῷ στρατιώτας" τό τέ γὰρ πρὸς τοὺς 
᾽ὔ ,ὕ Ν “ Ν Ν. Ν .  ῈῚ 7] 

όο πολεμίους θαρραλέως ἔχειν παρῆν καὶ τὸ τὴν παρ᾽ ἐκείνου 

τιμωρίαν φοβεῖσθαι αὐτοὺς εὐτάκτους ἐποίει. τοιοῦτος 

μὲν δὴ ἄρχων ἦν' ἄρχεσθαι δὲ ὑπὸ ἄλλων οὐ μάλα 

ἐθέλειν ἐλέγετο. ἦν δὲ, ὅτε ἐτελεύτα, ἀμφὶ τὰ πεντή- 

κοντα ἔτη. 

. . 

(ραγαείεν οΚ Ῥγοχεπμς. Α ]ουοῦ οΥ 7 αἰΐσο ἀπά ῥοποιγ, μέ πὸ 

ἀκ εϊῥ πατίαη, ἀπά εασὴὴν ἱηιῤοσεά μῤοῦ ὧν μρῤτ πο] δα »67. 

65 Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον ὧν ἐπεθύ- 
, βΞιας Ν , ε ΓΞ Ν Ν 

μει γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός" καὶ διὰ 
,ὔ Ν 3 7 ΝΜ ΄, ει ΄ὔ “ 

ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν ἔδωκε Γοργίᾳ ἀργύριον τῷ λΛεον- 
’, 5 Ἁ Ν , 5 ’, «ε Ν ’ὔ Ν 

τίνῳ. ἐπεὶ δὲ συνεγένετο ἐκείνῳ, ἱκανὸς νομίσας ἤδη 
μὺ : Ἅ, “ Ἅ “ , Ἂ; ς - 

εἶναι καὶ ἄρχειν καὶ φίλος ὧν τοῖς πρώτοις μὴ ἡττᾶσθαι 
» “ 3 5 ’ὔ Ν Ν ΄ “ - Ἀ 

γο εὐεργετῶν, ἦλθεν εἰς ταύτας τὰς σὺν Κύρῳ πράξεις" καὶ 
Υ , 5 , »Μ “ Ἀ . 

ῴετο κτήσεσθαι ἐκ τούτων ὄνομα μέγα καὶ δύναμιν 
[ Ἷ κ Ρ] “ 

μεγάλην καὶ χρήματα πολλά" τοσούτων δ᾽ ἐπιθυμῶν 
’ Ν “Φ Ν “ 3. “ ἥ' 5. Ν 

σφόδρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν, ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν 

θέλοι κτᾶσθαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ. καὶ 
“ Ν "“" ’ , » Ν ’ . 

γβκαλῷ ῴετο. δεῖν τούτων τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τούτων μή. 
Υ Ν “- Ν Ἂ ΧΆ “ Χ φ ᾿ 3 ', 
ἄρχειν δὲ καλῶν μὲν καὶ ἀγαθῶν δυνατὸς ἦν" οὐ μέντοι 
Μ᾽ 59. αὶ “ 4 ε “ » ’ ε Ν 

οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς στρατιώταις ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸς 
" “- ΡῚ Ν ἌΡ ΄ “- Ν ’ 

ἐμποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ ἠἡσχύνετο μᾶλλον τοὺς στρατιώτας 

ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον" καὶ φοβούμενος μᾶλλον ἦν 
ἈΝ ϑει οὐ “ ᾽ Ἄ ε 

8ο φανερὸς τὸ ἀπεχθάνεσθαι τοῖς στρατιώταις ἢ οἱ στρα- 
“ “ ΝΥ “-“ 

τιῶται τὸ ἀπιστεῖν ἐκείνῳ. ᾧετο δὲ ἀρκεῖν πρὸς τὸ 
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ἀρχικὸν εἶναι καὶ δοκεῖν τὸν μὲν καλῶς ποιοῦντα ἐπαινεῖν, 
Ν 9 “ 5, 5" “Ὁ ““ » “ ε ν᾿ 

τὸν δὲ ἀδικοῦντα μὴ ἐπαινεῖν. τοιγαροῦν αὐτῷ οἱ μὲν 
5 Ν “ ΄ μΝ 53 ε ς ἊΨ 

καλοί τε κἀγαθοὶ τῶν συνόντων εὖνοι ἦσαν, οἱ δὲ ἄδικοι 
, 

ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ ὄντι. ὅτε δὲ ἀπέθνησκεν 

ἦν ἐτῶν ὡς τριάκοντα. 

Οῤαγαείον οΥ εποη. Ἡΐς ἰοῦ οὗ φιαΐγι γιαάφ ῥὶγε ἐῤογοι ῥὶν τι7ι- 

σογμῤιίοις. Π)εερί είς ἐγ ἀπά σἰποογὶν ῥὲ ῥγἹάρα ῥὶ»ι οῖ ογι 

ῥὶς ῥοαυεγ: οΥ ἀδεορέϊοη, ἀπά νιαάδ ῥὶς τοἰάϊεγς ἐῤὲ αεσονῥ σε: ἦγι 

ῥὶς εγίριες. Ηὶς ,αίε ἐς ἀερίαγοά 77 ἃ γέαγ. 

Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν μὲν πλουτεῖν 

ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι, 

ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι: φίλος τε 
Ψ ᾽ - “Ὃ , , “ -ἷ’ “ Ν 

ἐβούλετο εἶναι τοῖς μέγιστα δυναμένοις, ἵνα ἀδικῶν μὴ 

διδοίη δίκην. ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάζεσθαι ὧν ἐπιθυμοίη 

συντομωτάτην ῴετο ὁδὸν εἶναι διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ 

ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν" τὸ δ᾽ ἁπλοῦν καὶ τὸ ἀληθὲς 
5» ’ ᾿ - ΒΔ “Ὁ 3 ’ὔ ἰοὺ “ Ν Ν 

ἐνόμιζε τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ εἶναι. στέργων δὲ φανερὸς 
Ῥ 7 μὲν ἦν οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος 

Ὁ 2 3 7 »ἡ ὔ Ν ᾽ Ν ἐγίγνετο ἐπιβουλεύων. καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατε- 
ἷν “- Ἂν ’ ἥ «ε “- ἍΠΕΝ 

γέλα, τῶν δὲ συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ ὃδιε- 
, ἴα “ : 

λέγετο. καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν οὐκ 

ἐπεβούλευε: χαλεπὸν γὰρ ῴετο εἶναι τὰ τῶν φυλαττο- Χ ᾿ς δὲν. 
’ ’ ὅς Ν Ν - ΖᾺ" ’ » ὃς 7 μένων λαμβάνειν τὰ δὲ τῶν φίλων μόνος ᾧετο εἰδέναι 
ἂὺ δὴ ο ῥᾷστον ὃν ἀφύλακτα λαμβάνειν. καὶ ὅσους μὲν αἰσθάνοιτο 

2 ’ πὰς ἢ ε “3 ε “ Ἂ “-“ “ 

ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο, τοῖς 
3 ς ἤ Ἂς 5 7 5 “ ς ἊΨ , 5 (2. δ᾽ ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν ὡς ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο 

χρῆσθαι. ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεοσεβείᾳ καὶ 

ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι, οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπα- 
τὰν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψευδῆ, τῷ φίλους διαγελᾶν'" 

ἣ Ν Ἂς “ “ 5 ’, ιν ἣς Ν ΄ “ τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν εἶναι. 
Ν 3 ! καὶ παρ᾽ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων 

85 
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Ν 4 ξ Μ “- Ν Ν 
τοὺς πρώτους τούτους ᾧετο δεῖν κτήσασθαι. τὸ δὲ πει- 

το θομένους τοὺς στρατιώτας παρέχεσθαι ἐκ τοῦ συναδικεῖν 
}] -» 3 “-“ -“ Ν Ν ΄  Ε ς 

αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο, τιμᾶσθαι δὲ καὶ θεραπεύεσθαι ἠξίου 

ἐπιδεικνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐθέλοι ἂν ἀδικεῖν. 
» ΄, Ν ΄ δεῖς 9. ὧν ὍΝ “ 

εὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις αὑτοῦ ἀφίστατο, ὅτι 
3 “ 3 »} 7 3 ’ Ν Ν Ν Ν χρώμενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐτόν. καὶ τὰ μὲν δὴ 

τιρἀφανῆ ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύδεσθαι, ἃ δὲ πάντες. 
μὰ ἴσασι τἀδ᾽ ἐστί. παρὰ ᾿Αριστίππῳ μὲν ἔτι ὡραῖος ὦ 

ω ἤ “ ἤ 7 ’ ᾿ 
στρατηγεῖν διεπράξατο τῶν ξένων, ᾿Αριαίῳ δὲ βαρβάῳ 
Μ “ " [κέ 9 ’ Ν ς - 

ὄντι, ὅτι μειρακίοις καλοῖς ἥδετο, οἰκειότατος ἔτι ὡραῖος 
“ ’ 

ὧν ἐγένετο. ἀποθνησκόντων δὲ τῶν συστρατήγων, ὅτι 
2 -. ἢ, , Ν ’ὔ Ψ τας 3 

τζοἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα σὺν Κύρῳ, ταὐτὰ πεποιηκὼς 
» “5 “ Ν ᾿ς Ἂς “ Ν ! ΄-“ 

οὐκ ἀπέθανε, μετὰ δὲ τὸν τῶν ἄλλων θάνατον στρατηγῶν 
κ 7 Α 

τιμωρηθεὶς ὑπὸ βασιλέως ἀπέθανεν, οὐχ ὥσπερ Κλέαρχος 

καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς, ὅσπερ 
“- “ Ν 

τάχιστος θάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν αἰκισθεὶς ἐνιαυτὸν 
, “Ὁ ΄-“ -“ 

125 ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν. 

Νοέίεος ΟἹ ἐδὲ ἑπυο γοριαϊηῖο σεπεγαίς. 

, ᾿Αγίας δὲ ὁ ̓ Αρκὰς καὶ Σωκράτης ὃ ̓ Αχαιὸς καὶ τούτω 
5 “ 4 ᾿ς ΜΔ κε 5 ’ ' ΄“ 3 ν 

ἀπεθανέτην. τούτων δὲ οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κακῶν οὐδεὶς 
ΝΥ 

κατεγέλα οὔτ᾽ εἰς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο. ἤστην δὲ 

ἄμφω ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. 



ΝΟΤΈΕΘ. 

ἘΕΈΕΑΤΧ ΕΣ Ι, 

1,1. Κύρῳ, ποὶ [Ππ ἀρεπί, “ὃν Ογτιις᾽ (ΟΠ 15. πἰβιδ}}ν τοπάετθα Ὺ 
ὑπὸ νυ ἰῃς6 σοηϊνο), θαΐ {Π6 “αλίνις οοηιριοαϊὶ, “7οΥ ΟΥταβ ;᾽ 1. 6. “Πονν 
ΟΥταβ ρο. ἰδ Οτεεὶς ἔογος οο]]εοίεα.᾽ (Ὁ. νἱ. 34, ἢ 

τὸ Ἑλληνικὸν, 50. στράτευμα. ( Ρ. τὸ ἱππικὸν, τὸ πελταστικὸν, ὅζο. 
1. 5. τὰ πάντα, “ σοΙηρΡ]εἴεϊν. ὙΤμῈ ατεεκ μαά οὐἱυ τουϊεά [{ῃ6 

Ῥεγβίδῃη ἰϑῖς νσίηρ ἀπα {πῸ Κίηρ᾽ 5 θοάγ-ριατά (1. 8), Ῥαὶϊ [Π6 Κίηρ᾽ 5 ἴτσοὸρβ5 
Παα Ῥεεη νἱοϊοτίουβ ονεσ {Π6 Ὅτεεκ Ἰοῖ δηά οεηίτε, μαα ραὶ Αὐίαδιβ ἀπά 
1Π6 Αϑίδέϊς ἕοσοβ ἴο Ηϊρῃΐ, αμὰ δά ῥ᾽ απαοτεά {πεῖὶτ οαπηρ. [ἢ ἃ βεοοπά 
δησαρθηηθηΐ, ΟἸθατοπιιβ, τηθαίπρ {π6ὸ Ρἰυηάθγεῖβ τεϊαστηΐησ, πδά τουΐεᾶ 
{Π6τὴ επί σαὶν (1. 1ο). 

Ἰ. γ. πέμποι, “5εηί, ποὶ “τυομϊά 5επηα.᾽ ὙΤμα ορίαἰϊνε 15 ῬΥΟΡΟΥΥ 
τιϑοα ἴῃ ἀδρεπάδθης αβϑουζοηβ, αἴτει ὅτι οὐ ὧς, ψυβθι {πΠῸ6 Ρυϊποῖραὶ νεγῸ 15 
ἴῃ {Π6 ρΡαβί ἴβηβε. 

Ἰ. το. ἕως συμμίξειαν, Τιαἰ. ἄογιθο ΟΥ̓ απ71 7ιι7ι6 οΥοπέηγ. “Ἕως, “ὉΠ11],᾿ 
στ (Π6 ορίαίινε αἰζεσ ἃ γε ἴῃ [Π6 ραϑβί ἰβηβε, ἀδεποίεβ ἃ Γαΐασα ἐνεπί, 
αἰτπηοβί δαυϊναϊεπί ἰο ἃ ῥηγροθσθ. ΑἸΕΥ ἃ ῥτεβεπί ἰεηβε ἴἰ ἴακεβ {πΠ6 βῃὈ- 
Ταποξίνε, ἀϑια}]ν ἢ ἂν, 45 μένε ἕως (ἂν) ἔλθω, “Ξἴαγν {11] 1 σοτηε. 

1. 12ὥ. Τδυύδυδηῖΐθ νγὰβ5 ἃ αἰβίτιοι οὔ Μγϑία, οὐἱρίπα!]ν ρσίνεη ἴο 

Τραπιαγαΐιιβ, δἀποεβίοσ οὐ Ῥγοοΐεβ, Ὺ Πατίυβ 1. Ῥατηασγαίιβ μαὰ Ῥβαπ 
ἀσίνεη οὐ οἱ ϑρατία Ὀγ {πε Ἰοϊηι-Κίηρ (]βοτθθπηθβθ, αηα ἰακεη τοῆιρε δἵ 
τῆς οσουτί οὗἉ ΤἸλατγῖτι5 Πρατν ἃ Πυπαγεα γεαῖθ ΓΕ ΟΌΒΙΥ (Β.σ. 491). 

1. τ4. τέθνηκεν, {πε ἱπα]οαίϊνε ἰπϑίεαα οὐ 1π6 τερι]αγ ορίαιίνε αἰζεσ 
ὅτι (οΡ. 1. 7. π.), 5ἰδξϊηρ ἃ ροβιἶνε μιοί. Βαΐ δπισίμποσ οἡ {πῈῸ ορίδίϊνεβ 
εἴη απ λέγοι τε τιϑεα ἴο 5ῃον ἐπαΐ {πε βἰαίβιηθδπὶ τηΔῪ ΟΥ ΠΥ ποῖ ΡῈ 

ἔτπιθ. (ϑὅεε Ἑδυσασ, αἰγὶ διυγρίακ, ὃ 180. 11). 
πεφευγὼς... εἴη, “λαά ἢξα ἴο ἰῃς Παϊίηρ- ΠΕ. ἀηα τὐας (511) 

ποτα. 

Ε}) 
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Ἐπ ὡρμῶντο, ἱπηροτίδοί, " δερανι ἱμεῖγ κίατί. Βαϊ ἴξ μα5 Ῥδβεπ Ριο-ς 
ΡῬοβεὰ ἴο τεδά ὥρμηντο, " Παα Ξἰατίεα᾽ 

1. τ7. τῇ ἄλλῃ, 5.. ἡμέρᾳ, “ οῃ [ἴῃς [Ο]]ονηρ ἄαγ, -- τῇ ὑστεραίᾳ. 
ὶ Ἰωνίας, “τονγατάβΞ Ιοηϊα.᾿ Ἐπὶ νι {πε σεηϊξῖνε οὗ τηοίϊοπ 

Ξε" τονγαγάς,᾽ 1{. “ οἡ {86 11π6 οὗν 1. 6. ἴῃ ἃ οεσίαϊη αἱγεοίζοσι. ᾿ 

1. τ8. ἦλθε, “λαά σοτηα.᾽ ὙΥΉΕη ἃ τεϊαϊίνε οὐ δάνεγθίαὶ οἴδιιβα οσοῦτβ 
ἴῃ {ῃε τ46]6 οὗ ἃ τεροτίεα βρεεοῦ (Ογαΐίο Οδὲϊφια), ἃ τρεῖς νυυιτου 565 
1Π6 ἴδηβε ΨΏΙΟΒ [Π6 οΟΥΙρίηα] βρεακεσ σου μανε υϑεᾶ. γε, οπ ἴδε 

οοπίγατγυ, ΘΏΡΙοΥ {με Ρ] ρετίθδοϊ. Τῆι5 Ατίδθιβ νου] 5αυ, “1 “0111 τεΐασπ 
ἴο Ἰοηΐα, ψΒεποα 1 δαριθ.᾽ [Ἡδτα Πονγενεσ ὅθενπερ ἦλθε τὴὰν 6 

ΧΕΠΟΡΠΟἢ 5 οὐ βίδίεμηθηΐ, δηὰ ποΐ ρατέ οὗ {88 τεροτίβα τγοσάβ οὗ 
ΑἸδει5]. 

1. 19. πυνθανόμενοι, “Οἡ ᾿εαγηϊησ᾽ ἰἴ ἔτοτη ἴῃ6 ρεποαῖὶσΊ, ΤΠ 
᾿πηροσγίεοϊς ραγίϊοιρ!α τηαῦκβ {π6 σταᾶταὶ ἐγαηβυηββίοη οὗ {Π6 πδνῦβ ΔΙΠΟΠ 
16 5ο] Ἰεῖβ. 

1. 2ο. ὥὦφελε, ὅτο., 11. “ΟΥτὰβ ομρλέ ἴο μανε Ῥεεῃ αϊνε, 1. 6. “ουἹᾶ 
ἐμαί με ψεγε "᾿ ἔὥφελον οἴζεῃ μ85 ὧς οἵ εἴθε ρτγεῆχεά ἰο 1ΐ, ἂ5 ὧς ὥφελε 
ἴῃ Ηοτηοσ, δπᾶ Επτ. Μεάρα, 1, εἴθ᾽ ὥφελ᾽ ᾿Αργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφοΞ. 
50 [ες ἴῃ ἄφδογε, α5 ἴῃ Ον!ά, Πεγοίάες, χὶϊ. 4 (φαοϊεα Ὀγ Μτ. Ταυ]οτ)--- 

“εῤιογαπέ ἴμᾳβοβ. Ἔν 556. 5805. 
1. 23. εἰ μὴ ἤλθετε... ἐπορευόμεθα ἂν, “1 γοιι λαά ποΐ οοτηδ 

, (Δοσίβί), νγεὲ 5Βῃου]ά ποῖυ ἢανε Ῥεβεη τηδτοῃϊηρσ ̓  (πρεοτἔδοί). 
1. 25. καθιεῖν, [Π6 ῬΓΟΡΕΙΓ ΑΤἸΟ ἔατατε ἔοτ καθίσειν, ἴῃ τεαάϊπρ οὗ 

βοὴ εαϊίοηβ. Δ ειθβ ἴῃ -ίζω (5ίετῃ τιδ), ἴοσπη τῃς Αἰεὶς ξαΐατε ὈΥ 
ἀτορρίηρ [με σ «πᾶ ᾿ηβογίϊηρ ε, ΒΊΟΝ 15 ἔπεη οοπίγαοίθα, 845 κομίζω 
(Ξβίδειη κομιδ-), διΐατε κομίσ-ω, [κομι-έ-ω] κομι-ὦ, ταϊά. κομιοῦμαι. 

1. 26. νικώντων, ροβϑεδβῖνε σεηϊίνε, “15 [Π6 ργίνιθρε οὗ ἴῃς υἱοΐοτβ. 
1. 32. κόπτοντες, ἴῃ Δρροβιίτἴοῃ τι (Π6 ΡΙΌταΙ ποίίορε ςοπίαϊηεα ἰῇ 

στράτευμα, ἴῃς Εταπαπιδ ῖο.} γπι οὗ [Ὡς ψογὰ Ρείΐησ ἀἰπιεραγῦξας ΤῊ 
15. οαἹ]βα ἃ οοπϑβίτιοϊίςοη κατὰ σύνεσιν, ᾿ΘΟΟΟΓΟΤΩΣ ἴο {Π6 5656, δηα 15 Υἱ 
ςοτηηῖοη. ΟΡ. Ευτ. Πεοιδα, 39, ΠΕΙΕ στράτευμ᾽ Ἑλληνικὸν 15 [Ο]]ονγεὰ 
ῬΥ 186 ρατχίοῖρ]ε εὐθύνονταϑ, ἰπειεαα οἔ εὐθύνον. 

1.332. φάλαγγος, {πε εῤοέ οἡ ψῃΪΟΙ {ποὺ Βαὰ ἰουρῃξ. Φάλαγξ ἴ5 
ῬΙΟΡΕΙ͂Υ ἃ “Πἰπθ᾿ ΟΥ ΑΙΓΑΥ οὗ Ῥαῖίι6, [δ[. αοἰες; Πδτα 1ξ 15 ἔμε στοιπα ΟΣ 
Ῥοβίξοη οοσαριθα ὈΥ {Π6 δύτὴν ἀπτίηρ {Π6 Ἰαΐα οοτηραΐ. ᾿ 

1. 35. ἐκβάλλειν, “ἴο εἰηρίγ ουΐ᾽ ἔτοπι {Π6ῖγ απίνεῖβ (ΤΑυ]οτ). 
1. 26. γέρροις καὶ... Αἰγυπτίαις. ΤῊΘ γέρρα ψετε “γί κου βῃϊοϊάξ, 

ΒΡΙΚεα 50 85 ἴο ΡῈ ἔδβίεπβα ἴῃ ἴῃ6 στοιπα ὑγ}116 ἀυτονβ γαῖα ὅποῖ 

ἴτοτὴ Ῥεῃϊηα {μεπχ᾿ (τοῖο). ΤΏΉΘ56, 85 γ)ὲῈὲ2]}} δ5 {πε " ψοοάβδη β5ῃ1ε]άς. 
τοδομίηρ ἄονη ἴο (ἢς ἰδεῖ, οαἰτιεά Ὀγ (6 Ἐργρίϊδη ἰηΐδηΐγν, ΕΓΘ 
ταθης] οΠ6(4 ἴῃ 1. ν11]. 9. 

1. 37. πέλται, ΠΙρῃϊ 5ῃ161ς, οΥ “ ἰαγρεῖβ.᾽ Α5. δρρι!ἰεἃ ἴο ἔδεβε, ἔρημοι 

τηθδὴ5 ᾿δραπάοπεά᾽ ὈΥ {πεὶγ οὐγηοῖβ, 85 δρρίἰβα ἴο ἅμαξαι 1ἴξ τηξαηβ 



ΑΝΑΒΑΒΊΘ, 11. 1. 35 

“ρπηρίγ.᾿ ὙΠ νναρροὴβ Πα Ῥδθη ϑἰυρροα οἵ {πεὶγ οοπίθηϊ5 γ (ῃς 
ΘΠΘΥ (1. χ. 18). 

φέρεσθαι, Ξο. ὥστε -- εὖ αἰ εγΥὶ ῥοϑϑεγιέ. 
Ι. “οθ. πλήθουσαν ἀγοράν. ὅεε Τιοχίοσοπ, ΤῊς τρεκα σοί {Πτοιρἢ 

{πεῖν τηατςθεϊηρ' ἀπ οἴ Γ Βιυιβίποϑβ ἴῃ [Π6 ἔοσεποοη, ἀδνοίίηρ {πῃ τη αν 
Δη4 αἰζογποοη ἴο τοδί δηα τεογθαίίοη. 

Ἰ. 432. ἐντίμως ἔχων, “ΠεΙά ἴῃ επίθοιη.Ὁ Ἔχειν ἢ δὴ δάνοιρ 15 
Ποατὶν [6 ςατη6 45 εἶναι ννἱτἢ {Π6 σοΙΓοϑροησίηρ δα]θοίϊνε, το “το Ῥε᾽ ἴῃ ἃ 
οογίαϊη βίαϊθ. [1,αἴ. 586 μαθθύε. 

Ἰ. 44. τῶν ἀμφὶ τάξεις, ὅτε., ἰ. 6. [Π6 σοηθγαὶ οτραπίβαϊίοη οὗ ἰγοορ5 
ἴπ {Π6 ἢΠε]4, δηα (θβρθοίδ! νυ) {π6 ἰταϊηϊηρ οἵ Πορ! 65, ΤῸ βθοῦτε {Π6 
ΒΕΓΊΟΘ5 οὗ ἃ τρεῖς ἔοσ [ἢ15 ῬΌΓΡΟΒΕ γᾶ ΟὈνϊοιιβὶν ἱπιροτίαπηί ; ἱπαθρα ἴ{ 
νγὰ5 ΡΓΟΡΑΡΙΥ ἅπε ἰο ῬΒαΙΪηιιϑ᾽ ἰταϊηΐησ, ἱπαὶ ἴῃ (ῃ6 Ιαΐς Ῥαίι]α 
ΤΊΒΒα Ρἤθγη 5 δηα ἰδ σαναῖγυ βἰοοα {ποὶγ σσοιηά απ οματρεα [Π6 ατεοκ 
ΡαἸ αβίβ, θη ἴῃ6 οἴμεσ Ῥεγβίδηβ δα δὲ (ῃ6 ἢτβϑί οηβεί (1. νἱϊὶ. τῷ, 
ἧς, “)). 

Ἰ. 46. ὅτι κελεύει. δῖα ἰΠ6 ῥτθϑεηΐ ἰηδϊοαίίνε ἴα ῬΡΓΟΡΟΙ͂Υ τπιϑθα ἴῃ 
ἃ τοροτίβα βρεεοῖ, θεοδιιβα [6 ῥγίποῖραὶ νεῖν, λέγουσι, 15 ἴῃ ἱπαΐ ἴθηβε ; 

θαΐ δνεῃ δἰζεσ ἃ ραβδί ἴβηβαε {Π6 ργεβθηΐ ἰηδϊοαίνε σι ὅτι ΟΥ̓ ὧΞκ 15 
ΟΟΠΊΠΊΟΠΙΪΥ πι564,, Ἰηϑίοαα οὗ [πε ορίαϊϊνε. 8686 1Ϊ. 100, ῃ. 

1, “8. βασιλέως θύρας. ΕΎοΙ (Πϊἰ5 Ἐδδίοτη οὐβίοιη οἵ ἰῃς Κίηρ 
ϑἐ{Πηρ’ αἱ (Π6 “φαίεβ᾽᾿ οἵ ἴῃ ραΐαοβ ἴο ἤθδὺ ρει ἰοὴ5 ἀῃμα δα ηἸβίου 
7υδέῖςα, αἱ θύραι Ῥεσατλθ ἃ ρΡῆτγαβε ἴογ [η6 τουδὶ τεϑίάθηοθ. 850. (68 
ΤυτκΊβη οουτί 15 βίυ]εα “τΠ6 Ῥοτίε᾽ αδἱ της ργεβδεπί ἄαυ. (Μδοιομδεὶ, 

πΟΙΒ ὍΝ Ἴ. 1ἴχ. 3). 

εὑρίσκεσθαι, ῥτεδεπί ἱπῆπιιίνα, “ἴο ἐγν ἴο οδίαϊῃ, 11{. “ Πηα ἔοσ ἐπετ- 

56 ]ν 5. ἣὰν -- ἐὰν, ψ ἢ δύνωνται, σἴποα ἂν, [ῃ6 οοπάϊίίομαὶ ρδτγίίο]θ, 
ὭΘΨΕΙ σΌΘΒ ΙΓ (6 σα] πηςοίϊνο, (ποῸρΡῊ 115 οομηροιηά5, ἐὰν, ὅταν, ὅζο. 
Αἰνγαυβ ἰακα {μαΐ τηοοά. 

1. 51. τοσοῦτον, “50 ΤηΠΟἢ ̓  ΔΠ4 ΠΟ ΠΊΟΓΟΘ, -΄ ΠΊΘΓΕΪΥ,᾽ Ῥεοδιιβα ἢ6 νγᾶβ 
4116 ἀυγαν (1. 54). Ὁ. τοσοίδε, ἵν. 20, ἀηά 566 ποίε {Π6γα. 

εἴη, (6. τερσιϊαι ορίατίνα τυ ὅτι Αἰζοσ ραβδί βηβα εἶπεν. Ορ. 1]. 7, ἢ. 
Ἰ. 55. ἱερὰ, Ποῖα {Π6 “Θηΐγαὶ]5,᾿ ἐχέα, νν ΒΟ σεσα “ἴα κθὴ οὐδ᾽ 8δηά 

ἱπϑρθοίβα ἴοσγ [ῃ6 οπιβηβ. ΐ 
Ἰ. 57. παραδοίησαν, [Πε Ῥεβί Ξιρροτίεα τεδάϊηρ, ἰπβίθδα οὗ [ῃ68 πΊογα 

τιϑι14] [ουτη παραδοῖεν. ( Ρ. παρείησαν, νἱ. 56. 
Ἰ. 59. ὡς κρατῶν, “45 [6 ΞΙΓΟΠΡΘΥ Ρατίγ, ἴῃ ορροϑβιζίοῃ ἴο διὰ φιλίαν, 

εἶπ ἃ ἔπΠΈΠα]ν γᾶν, ἀπ ἴο πείσαβ, “ὈΥ ΡεΙϑιδβίοη, ἴῃ {Π6 ποχὶ β56ῃ- 

ἴδῃςθ. 

1. ὅτ. λαβεῖν ἐλθόντα. 50 ἤδη Χεῖχεβ ἀθιηδηεδ [6 ϑραγίδῃ δ.ΤῚ5 
αἱ ὙΠοιτηορυΐδα, 1 βοηϊάαβ 15 βαϊα ἰο μαναὰ τείασηεα {Π6 τερὶν : “οπια 
δηᾶ ἴακε {μετ. 

1. 64. αὐτῷ, στατητηαίϊοα !Πν τυ ἔστιν, [ῃε 50-ο4]164 “ εἰ ΐοα] ἡ ἀδέϊνε, 

Ὦ ἃ 



Ἅε 
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ΠΟΤ λας ἀθ, δία. (ν]. 34, π.} ;᾿ Βαΐ ἴῃ 56πη886 αἷςο σι ἀντιποιεῖται, 
“το οοπίοπα τυΐέῇ κίγι ἴον ἴμῈ βονγεγείβηΐγ. ἶ 

1. 65. ἑαυτοῦ, {πΠεῈ Ροββεϑβῖνε σεηϊίνε, "ἴῃ ΗΪβ Ρονγεσ. 
1. 66. ἔχων, ΄“ 5ἔησε ἢδ Ἠαϑ5,᾿ ΞξΞξ ὅτι ἔχει. Α ραγίϊοϊρίθ, υυϊμοαίΐ [ππδ ἁτεϊοῖς, 

τηυξί οἴεη ΡῈ τε πάεδγεα ὈΥῪ ἃ φοῃ)]πποξίοῃ, 5Ὲ ἢ 45 “γῃθη, “1 “ Βεοδαξεῦ 

ὅτε. (Δοσοτάϊηρ ἴο {Π6 56 η56), νυ [Π6 ἱπαϊοσαίϊνε οὗ {Πς νευθ. 
1. 68. οὐδ᾽ εἰ παρέχοι... δύναισθε ἂν, “ἐνεῃ 1 ἢξ γγεσε ἴο σῖνε υοῖι 

πες σμδπηςε, γοιῖι νου] ποῖ θῈ 40 16,᾽ ὅζς. ὍΠε ἔουγ ἔοστηβ οἔβ οοπαϊοπαὶ 
βϑηΐεποα τα (1) εἰ ἔστι, ἔστι, “1 1ἴ 15, 10 15 :᾿ (2) ἐὰν ηἷ, ἔσται, " τῇ (ενετ) ἔ 

ἀἰ Ῥε, 1 ψ1}} Ῥὲ ;᾿ (3) εἰ εἴη, ἂν εἴη, "1 1ὲ σγετε ἴο Ρε, 1 νσουἹᾶ θὲ ;᾿ (4) εἰ 
ἦν, ἂν ἦν, “1ῇ τὸ Βαά Ῥεεη, ἰἃ νου μαννα Ῥεεη.᾽ ΑΡογε, 1. 62, χε μαάᾶ 
πε ϑβεοοπηᾶ ἴοιπη τί ἔσται... . ἐὰν χαρίσωνται. ᾿ 

1.ὅ9. Θεόπομπος, ποΐ εἰβενμεσα τηβηἰϊοηθά, Οἰμειβ τεΐεσ ἢ 5 
ἜΡΕΘΟΝ ἴο Χεποόρποῃ, Ραΐ ΧΕΠΟΡΠΒΟη νγὰ8 ποΐ δἱ {Π15 ἐἰπη6 δῃ ΟΠσΕσ, ΟὨΪῪ 
ἃ νοϊαηίδεσ (111]. 1. 4). 

1. γι. ἂν Ῥεϊοηρβ ἰο {πε ᾿ἰπδηϊίῖνε χρῆσθαι, ἰί σΠ ΠΕΥΕΙ σῸ ὙΠ} ἃ 
Ῥτεβεπί ἱπαϊοαίϊναε. Ἂν, Πί, “ἴῃ παῖ σαβε,᾿ δἰνγδὺβ ἱπΠΡ|165 δὴ “1 Βεποα 
Ξ-- 1 πὸ Κεερ.᾿ Ὁ. 1. 6ό,η. 80 ἴῃ [86 πεχί οἷδιβα ἄν ροὸβ 11} 
στερηθῆναι. 

1. γ7. λέγεις οὐκ ἀχάριστα, ΞεἸ4 ὙΠ ἃ ἰΐησε οὗἉ ᾿τοπΥ, “ [Παΐ 15 ἃ ὅπε 
ϑοηετηθηΐ οὗ νου "ἢ 

ἴσθι... ὧν, “Κηονγ ἰπαΐ γοῖι ατθ. Α ραγίοῖρὶα αῇεσ νεγθβ οὗ 
Κπονίηρ, Ῥεγοεϊνίηρ, ὅζο., Ἐχργεββεβ ἃ ζαοί, ἴμτπ|ι5 οἷδα ὧν τηδδηβ “1 Κπουγ 
ἰδαΐ 1 4πι,᾿ οἶδα αὐτὸν ὄντα, “1 Κπονν {μαΐ Πε ἰ5.᾿ Οἶδα εἶναι νγοιϊά τηδαπ 
“Ἱ Κπονν λοῖυ ἴο Ρε.ὕ 

1. 79ς. ὑπομαλακιζομένους, ἀἰδοίῆ; {με οουταρσα,᾽ Π1{. “στονηρ 507 
(μαλακός). Ὑπὸ τηξδη5 “ στδάμπαδ]]ν. 

ὡς ἐγένοντο, (Πε ἱπαϊ!οσαίϊνε, ποῖ {πε ορίδίϊνε, ἴο επρῃαβίβα {πε ἔδοϊ. 
ΟΡ. ὅτι τέθνηκεν, 1. 14, ἀπά ποίε Πετα. 

1. 82. χρῆσθαι, ες. αὐτοῖς, “ἴο ΕἸΡΙοΥ ἰμθῖὴ Οἢ ΔΠΥ͂ Οἴδεσ βεσνίοα. 
Αἴγυπτον. ᾿ Ἐργρὶ Πδά τενοϊίεα ἔτοπι Ῥεγβία ἰη {με {ἰπης οὗ Τρατῖτβ 11, 

δηᾶ Παά 5εἴ ὉΡ ἃ Κίηρ οἵ {πεὶγ οὐγῃ, Ῥβαπιπγείίοιιβ. (ρ. ν. δ6. 
συγκαταστρέψαιντο, “Ἰοΐῃ ἴῃ Ραϊηρ ἄοννη {86 ταν οὶ. 
1. 84. ἀποκεκριμένοι εἶεν, (πε ρΡεγίεοϊ οὗ [Π6 τηαα16 γοῖοε ἀποκρίνομαι, 

“1 δηβυγεσ, ποί {Π6 ρεσγίεοϊ ῥαςεῖυο οὗ ἀποκρίνω, “1 Ξερατγαῖε, ἱπΠοιρῈ ἀπο- 
κέκριμαι μὰ 5 115 Ἰαἰΐευ τηδαηίησ αἰδο. Ὑῃε ορίαϊϊνε ἰβ αξεα (45 ἃ ραϑβί 
ρρν μέθυ, ἴῃ ἃ ἀερεπάεηξ αιιδβίίοη δἰζεσ δῃ Πἰβίουιοδὶ ἴξηβθ, Τιαΐ. 
“τοραν, 51 γεϑβοηαἰδεθπι. ΠΆΝΟΥ ἃ ῬΠΠΊΑτΥ ἴεηβα ἴῃ6 Ὅτεεκβ πξεαᾶ {πῸ 
᾿παϊοαΐϊνε, 45 ἐρωτῶ σε τί λέγεις (Θρ. .. 86 ΡεΪον), Ὀαΐ ἴῃ 1,Αἰπ “ΤΟΡῸ τα 
αυϊά αἰοα5.᾽ 

1. 85. Οὗτοι.... λέγει, 1|. ζω [ὴ ἼΠεβα τπῆδῃ, ὍΠ6 ϑ8ὺ5 Οη6 (πΐηρσ,,ς 
ΔΠΟΙΠΟΥ 5αΥ5 Ἀε  Τν ἱπειοαᾷ οἵ τούτων ἄλλος, ὅζς. ΤῊΪΞ οοπείταοίίοη, 

ῬΥ ψΒΙΟἢ [Π6 τυλοῖο 15 Ραΐ ἴῃ ἀρροβί[οῃ ἢ τὰς ῥαγίδ, ᾿ηϑίεδα οὗ Βεΐηρ 
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ἴῃ ἴῃς σοηϊζνο, ἰ5 σα Π]οα τῃ6 ἦν ΠοΪς ἀπ ρατὶ ἤρττο᾽ (σχῆμα καθ᾽ ὅλον καὶ 
μέροβϑ). ὙΠῸ νεῚ πᾶν 6 ΕἰΓΠΟῚ 5᾽η σι Αγ, ἃ5 Πόσα (λέγει) ἴῃ ἀρυθειηδηΐ 
νυν ἢ πα οἱ {Π6 ρΡατγίβ, ΟΥ Ῥ᾽ τα] ἂ5 ᾿ῃ Ρ]αΐο, Ολαγηιίάος, ἠρώτων ἄλλος ἄλλο. 

1, 86. εἰπὲ τί λέγεις. Ιη 1ιαἰΐπ {Π15 νου ΡῈ “ἶος «υϊά βορέας. 
ου 82: ᾿ 

Ἰ. 88. οἱ ἄλλοι, [Π6 5:0] εο οἵ ἑωράκασι, ἴο ΒΕ 5 ρΡ]16α ἔτοτη ἑώρακα 
Ῥιδοραϊηρ ; οἶμαι Ὀεΐηρ Ῥαγεηιῃθίϊο, “δηα 50, 1 {πϊπῖκκ, γε (Π6 ταϑί 
οὗ υ5.᾿ 

Ἴ. οο. περὶ ὧν --περὶ τούτων ἅ. ΤῊΣ «Δηἰοοράςηςξ 15. οὐ ε, απ {Π6 
το]αίϊνο " αἰἰταοιθα  ᾿Ἰηῖο {Π6 οαβα ἴῃ ψνμῖο ἢ (Π6 δηἰεοθάθηξ σου] ἤανα 
βίοοα, 1 χργοββϑοα, ΤῊ 15. ΟὨΪΥ ἄοης θη {Π6 τοἰαίίνε νοῦ] οἵποῖ- 
υνῖδο πανα θεθὴ ἴῃ {ἢ δοοιβαίνθ. 

1.93. τὸν ἔπειτα χρόνον. ΑΠΥ νΕΓΡ οοτηϊηρσ Ὀεΐνγεθῃ {Π6 τίϊο]α δηά 
115 ποῦη 15 δααίναϊθηΐ ἰο ἃ ἀδπηϊηρσ δαἀ]δοῖῖνθ. ΗΠ θηοα γα Πᾶνα 5.0 ῃ οοη- 
γϑηϊθηΐ Ρἤταβοϑ α5 οἱ νῦν ἄνθρωποι, ὁ τότε βασιλεὺς, ΟΥ ΞΙΤΊΡΙΥ οἱ νῦν, ζε. 
ΓΟρ. “τπϊπε οὔίορι ἰῃ Πυτη 165, 1 ΤΊτη. ν. 22. 

ἀναλεγομένον, “τερεαϊε. Οπα οὗ [Π6 τηθαπίηρβ οἵ ἀνὰ ἰ5 “Ῥδοκ, 
Βδποθ " αραΐη, δ5 ἴῃ ἀνακαλεῖν, ἀναλαμβάνειν, ἀναστρέφειν, ὅτε. 

1. 95. Πιβεηρσιβ συμβουλεύειν (ἢ ἀαι.), “ἴο «ανίβα,᾽ ἔγοτη συμ- 

βουλεύεσθαι. " ἴο σεί «ανῖοε,᾽ 1. 6. “ἴο σοηβα!.᾿ Ὁ ρ. διδάσκειν, “ἴο (φ40ῃ;,᾽ 
αηα διδάσκεσθαι (τηϊ4α]6ὺ), “ἴο ροὲ Δηγοηα ἰδπρῆϊ. 

Ι. οό. ἃ ἂν, “ν». αίενετ.᾽ Ἂν οαηηοί σὸ ψ ἢ [6 5] ηςέϊνε (1. 48 π.) ; 
τπογαίοιῈ ἴῃ ΒΌΟἢ Ρἤταβαθ ἃ5 ἴπεβε ἴ ἄοεβ ποί Ῥεϊοησ ἴο {πῸ νεῦρ, Ραΐ 
ααἀαβ5 {πε ᾿πάδἤηϊία ἔοσγος οὗ "νεσγ᾽ ἴο {Π6 ρσοποῖη, δάνεγρ, ὅτο., γΒ] ἢ 1ὖ 

[Ο]]ονν5. 
1. 97. ταῦτα ὑπήγετο, “τηδάς (5 οὐδ νυ 5υρρεβίίοη,, 1. “164 

Ηΐτη οὐ ΟΥΑΙ ΕΠΪΥ {πι5. ταῦτα 15 1Π6 Δάνειθ᾽αὶ δοοιβ., ποῖ {π6 αἰτθοῖ 
Οὔ]εοὶ οὗ ὑπήγετο. ΥΠῊ ὑπὸ ἴῃ {Π15 56 η56 ορ. ΟἿΓ Ἔχρσζεϑβϑίοη "μηαθῦ- 
Βαπά. 

1.98. αὐτὸν τὸν... πρεσβεύοντα, “ἰῃξ6 νοῦν ἡιαῖε ὙΥῆῸ σϑτὴθ 85 8Δῃ 

ξδηνου. Τἰβεησυΐθῃ αὐτὸν τὸν --ἐῤδιιηι, ἰτοτα: τὸν αὐτὸν -ε θη 167)1. 
1. τοι. ὑποστρέψας, “ ἐνααϊησ ᾿ (ῃς. “ιιοεβίίθη, ἃ5 ΏΘη ἃ ῬΘΙΒΟη “ {ΠῚ ἢ 5 

58 ΥΡ τουηᾶ᾽ οὐ " ἀοᾶραϑ᾽ 5 ραϊβιεν (ΤΑγ]ο1). 
παρὰ (ἸΠ δοοιι5.), “ οοπίγατυ ἰο,᾽ 110. “Ῥαββίησ ᾿γ,᾽ " σοίπρ' Βεβίάε᾽ {πΠῈ 

ΤΉΔΙΚ, “ ἰγαηβοτθβϑίηρ :᾿ ΠΕΠΟΘ 15 τηδδῃϊησ ΠΟΓΙΘ. 

1. το2Ζ. τῶν μυρίων ἐλπίδων, “ γοιῦ ΠΌΤ ΘΕ 1655 Ποραβ, Π1{. “ἐλ Βορεβ 
ὙΠ] Οἢ γοῖι τηδὺ Ὀ6 επίογίαϊηϊηρ. 

Ι. τοϑ. πολεμοῦντας, “ τυλίϊο γου σοπΕϊπιια,᾽ οὐ“ ὃν σοπεϊπυίησ ἴῃ ΔΙΓΠῚ5.᾽ 
Ρ. 1. 66 ἡ. 

1. τοά4. τοῖ, δ ρΠαίϊο, “1 γοῖι γεαὶϊΐν ἤανο, δος. τοὶ 15 Δῃ οΪά ἔοττη οὗ 
ἴῃς ἀδίϊνε τῷ --  ἴπ. [δοΐ,᾿ Δη4 τηδύ οἴζβη θὲ τεπάβθγεα ὈῪ ἃ βίτεββϑ [δ]14 οἢ 
ΒΟΙΏΘ ὑγοΙα ἴῃ {Π6 βεηΐθηςβ. 

Ἰ. τού. ἀλλὰ ταῦτα μὲν δή, ὅτο., “γ6]], [Πδἰ 15 αὶ γοῖ βϑαν. ᾿Αλλὰ 
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τ δ ῖο5 δὴ ἀρταρί ἰγαπϑιοπ ἴο {πε ννογᾶβ οὗ ἃ πον βρεαάκεγσ. ΟΡ. 1]. 20, 
58, γ6. Δή τηδυύκβ [Π6 σοπο] 50 ΟΥ 5ΌΤη Πηρ ΠΡ οὗ ψνῆαΐ Πδ5 Τπ5ὲ θθεῃ 
58] ῬῪ ῬΠδ]ίητιβ, “(ἢ15 ἔλετι, ὅτο. 

1. τοϑ8. εἰ δέοι, “1 τ Ξλομϊα 6 πεοεββασυ. [Ιἢ «ἃ αϊγεοῖ βρεεςὴ (Ογχαΐο 
Κεεία) 115 νου] θὲ [ο]ονγεά ὈΥ (ἢς ορί. (ἄξιοι ἂν εἴημεν) 2 ϊο ἢ Πότε 
Ῥεοοπιεβ {με ἰηῆη. (εἶναι) ἀερεπάϊησ οἡ οἰόμεθα, ἰῃΞ ἂν τεϊαϊηΐηρ 115 σοπ- 
ἀϊοηδὶ ἔοσοα. ὅ866 {Π6 ἔουγ ἱπαϊνι τι4] ἰόστηβ, 1. 68 ἡ. 

ἄξιοι, ἴῃ ἀρροβιίζίοη νι ἡμεῖς (1. το). ΔΥ̓ΒΕεη [Π6 5υδ]εοΐ οὗ [Πε ἰηῆπ. 
15 ες βϑαπηξε δ5 {παῖ οἵ (ῃ6 Ῥυηορα] νεῖ, 1ἴ 15 Ῥϊ ἴῃ [Π6 ποτηϊηδίϊνα, ποῖ 
ἴῃ {86 δοοιυβαίϊνε, 85 ἴῃ Γαἴϊη. οΟἰόμεθα ἂν ἀξίους εἶναι νχγου]α τηδαη “να 

τὨϊηἸς {Πδΐ βοιηδ οὐλογς σοι] 6 τοῦα νϑ]θαὈ]6. 
1. τορ. ἔχοντες, “ὙγΏ11ε,᾿ ΟΥ “1ξ νγε τεΐαϊπ.᾿ Ορ. 1. 66 ἢ. 80 παρα- 

δόντες, ἀπ μένουσι, προϊοῦσι. ὅχε. 1. 112. 
1. ττι. ταῦτα μὲν δὴ, “15 ἐλόρ ὥς. Ὁ. 1]. τού η. 
1.115. μενεῖτε ({Πιῖ.). “γοὺ νν}11] ταπιδίῃ ;᾿ εἰσὶν (ρΓΕ5.), “τὲ ἴο δοριξίγιμμ." 
ὡς πολέμου ὄντος, ἄς., “8ΔΠῚ 1 ἴο ΤτεΕροῦΐ ὙΟῸΓ ΔΠΒΥΤΕΙ α5 726α7ι171᾽ 

ναι 1.6. “ἴαῖκα ῬδοΚ ἃ τηεββᾶρα οὗ νγαῖ. Ὥς, ψ ] ἢ ἃ Ρδγίοῖρ!6, ἄσανν5 

αἰϊεπέίοη ἰο ἃ ἔβοϊ ΞΡ ροβεα οὐ ἱπηρ]164, ποΐ 5ἰαίβα ἀϊγεοῖῖγ. Ορ. Ἑπτ.. 
Μέεάρα, τ3ττ, ὧς οὐκέτ᾽ ὄντων σῶν τέκνων φρόντιζε δὴ, 111. “οι ἐπ Ξε ῤῥοείδίονι 
1Πδὲ γουγ ομΙ]ἄγθη δῖα ΠΟ τηοσε, (1115) ΘΟ ΒΙἀοσ [16 τηδίζοσ, 1. 6. “"οοη- 
βἰάθσ [Πεπὶ ἴο ΡῈ πὸ τηοσα. 

1. 122. διεσήμηνε, “Πε ἀϊά ποὶ ἱπεϊπγαΐς αἰδέϊποίῖν. Διὰ τε " [Ὠτοθρῃ,᾽ 
ΟΥ “{ΠοτοΟΌΡΉΪΥ ;᾿ Πεηοα “ σοτηρ]είεϊυ,᾿ " Ρσεοίβεϊγ, ὅσ. ε 

ΟΥΑΙ 

1.1. οἵ παρὰ ᾿Αριαίου, ἃ οσοπάξηξεα ΕΧΡΓΕΒΒΙΟΠ, τε " ἤοβα πο Παά 
Ῥεθη βεηΐ ὁ Αὐίδειβ ταϊατηδα που Ὠἰτη. 566 1. 27. 

1.3. φαίη. {πε ορί. ἴῃ ἃ τεροτίβα βρεθοῦ αἴζεγ ἔλεγον. ΟΡ. 1. 7, π. 
1. 4. οὗς οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι, ὅζο., “Ὑο ψγουα ποΐ βυῆδι Πίστη ἴο θ6 

Κκίηρ, 1{π| “Ραξ ὰρ τ (ΠΟΙ ἀρ ἀπᾶετ) Πΐτη 85 Κη. ΟΡ. Ῥ]αΐο, 42οἱ. 
Θοογαίίς, (ἢ. 18, ἀνέχεσθαι τῶν οἰκείων ἀμελουμένων, "ἴο ΦΔ]|Πον7 ΤΩ 

ἀοτηεβίς αἴαϊτβ ἴο θε περ]βοίβα. ΤῊς δοσιυβαίϊνε 15 τηοτα πϑὰα]. ΟΌβεσνα 
της ᾿πῆπ. ᾿ἱπβιθαᾶ οἵ {πε ορί. (οἱ οὐκ ἂν ἀνασχοῖντο), “ΠΟ, ἀε 5αϊά, νγουἹὰ 

ποΐ βυβεν. 80 ἴῃ 1 δίϊῃ, δ5 “[ἀἰχι{] ε556 οἴνετη ἘΚΟΙΠΔΠΈΌΙΩ, φηθ7),1 ἃ. 568 
γείγαοἑτ7)1 6556 (ἴοτ “αἱ τείγαοίτιβ εββεῖ᾽), ΟΊ ατο, ἐγ 7 γγ τι, ᾿. ν. 62: “Ἰαπάατὸ 

αἴτασιιθ σοηβ111α, ἱπίοσ συδα 86 ἐαρβος ν]οΐϊουϊαθ Ῥοββθϑβί ΟΠ ΠῚ 7) μΐα556 ([ὉΓ 
«Ἰαρϑὶ πχυίαββεπ ̓) Γνυ, ἰχ. 12. 

Ι. 5. Νοίε {πε βυάάεη οἤδηρε ἴο {πε ἀνδοὶ ἕοττη οὗ βρεεςῖ ἴῃ βούλεσθε. 
ΟΡ. 81. Ματῖς νὶ. 8, 9. παρήγγειλεν αὑτοῖς ὅτι μηδὲν αἴρωσιν .... καὶ μὴ 
ἐνδύσησθε δύο χιτῶνα. 

1. 6. τῆΞ νυκτὸς, σεη. οὗ {{πη6, ῬΙΟΡΕΥν ἀςποίϊηρ ἃ Ρειϊοα τυϊ μέρ γΒῖ ἢ: 
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βοιηθί ίηρ' ἰαἶκος ρΊαοθ. 50 "οὐ ἦν αβ 8664 ἴῃ οἱ θυ ἘΠρΊΞἢ, ἃ5 ἰὴ ΠῚ Αμηϊοὶ, 
ϊ. 5, “ΜΥ ουβίοιῃ αἰνγαγβ οὔ ἴμ6 αἰζεγποοη. Νυκτὸβ Ἰηθᾶη5. σϑηθγα! ]}ν 
ἐῬ. πίρμι, τῆς νυκτὸς, “Οἡ {Π15 ραγίοι αν πἰρῃις. 

αὐτὸς, “ ὈΥ Πἰπη56 1 1. 6. “ ἀ]οπβ. ΕῸΓ {Π6 ποιη. νυ ἢ ἰηῆη. τοίεγγίηρ ἴο 
5] δοὶ οὗ βεηΐθπος 566 ἱ. 1οϑ ἢ. 

Ἰ. 8, ὥσπερ λέγετε, 50. χρῆ ποιεῖν. 
1, 9. ἂν νἹΓΠ ὁποῖον, “ νυμαίουογ,᾿ ποῖ νυ] οἰῆσθε. (Ὁ . ἰ. 48 π. 
Ἰ. 12. ἰέναι, Εἰ ΠΕΥ αἰΐεσ θυομένῳ, ἀδεποίίηρ (ῃ6 ῥηγροθο, ΟΥ αἰζει 

ἐγίγνετο (5ο. καλὰ), ἀδποίϊηρ {6 γέϑμῖέ οἵ ἴ[ῃ6 βδουῖῆοβ. 
Ἰ. τ4. εἰκότως ἄρα, “ΙΓ σοοά τράᾶβομ, αβ ἐξ αῤῥεαγϑδ,, ΟΥ “45 ἴῃς 

τόθ πας 5ῃονγη,, ἴῃ τοίογεποθ ἴο {Π6 ἰαοϊ παιγαϊθα ἴῃ {Π6 ποχί οἰδιιβο. 

Ορ. Ονγοῤαεάϊα, 1. ἵν. 11, ὧς ἄρα ἐφλυαροῦμεν, “πονν νγε ἀ:ἃ {π|ῆς, ας ἐΐ 
αῤῥεαγς ᾿ (Μαάνὶρ, δυμέακ, ὃ 257). 

1. 15. ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως, “ Βεΐννεξη τι5 ἀηα {Πς Κιηρ, 11. “ἴῃ 
{πε πιϊαϑὲ ας γεραγα τι πα {πΠ6 Κίηρ ᾿ (ρεη. οὗ τεβρεοί). 

Τιγρὴς ποταμός. ΤΠῚ5 15 ΒΙΡΡοΞβεά ἴο τηθδῃ ἃ ὈσάΠΟἢ ΚπΠοψη ἃ5 {πὸ 
1,6ϑϑὲσ ΤΊΡΤΙ5, νυ ΠΟ νγαϑ Ταιοἢ ἰατροσ ἴπεπ {Πδῃ 1ἰ 15 πον. ἊΑ ρίδαποε 
αἴ [Π6 τὴαρ Ψ11 σον {Παἰ 1ῃ6 ΤΊρΡΥΙΪ5 ῬΓΟΡΕΥ οαηποί ΡῈ ἱπίεηαβά, 
Ε15 ἴδω; Ὁμ,1.13 ἡ. 
1.21. σημήνῃ, 5ο. ὁ σαλπίγκτης (“ ἴῃε {τυπιρείετ ᾽). 
ὡς ἀναπαύεσθαι, “ας 1} ἴοι τειϊτησ ἴἰο τεϑί.. ὙΠὲ πἰϑια] ϑῖσηδὶ ἴοὸγ 

τοϑίϊησ γγὰϑ ἴο 6 ρίνεη, ἴπ οὐάδγ ἴο τη]5]6α {Π6 Ἔπετην. 
συσκευάζεσθε, “ Ρδοῖκ πρ.,᾿ ||.“ σΟ]]εοῖ Ῥαρσαρε᾽ (τὰ σκεύη, νν ΙΟἢ τητιϑί 

6 5ῈΡΡΙΙΘα αἴίεν ἀνατίθεσθε) ; 1,αἴ. ναξα οοἰϊρεγε. 
1. 232. τῷ ἡγουμένῳ, ΡΕΙΠΔΡ5 πεαυΐευ (845 Μτ. Ταυ]οΟΥ ἰα]ςαβ 11), “{Πε 

Ἰεδαϊησ αἰνιβίοη : ἡ θα 1᾿ἴ την 6 τηδβοι]πηα, “(6 Ἰεδάοτ. 
πρὸς τοῦ ποταμοῦ, ΄“ πεχί,᾽ ΟΥ “ ΟἹ {Π6 5146 ἔδοϊηρ {ΠεῸ τίνοσ. Πρὸς ψ 

16 σεη. τλᾶυκβ ἃ ροϊηί 85 νἱενγεά δ βοιὴβ αἀϊβίδηοε γγο7ηι δὴ οβ)εοί, ἃ5 ἴῃ 
Ἡξετοάοίμῃβ, 1ϊ. 121, πρὸς βορέω ἑστεῶτα, “" Ξι[αἰεα ἰονναγάβ,᾽ 1. 6. “7πεϊρρ᾽ 

186 ποίη. 1,Αἰ. νογϑιξ. 
ὅπλα -- ὁπλῖται. (ρ. ΥἹ. 11. 8, ἐπὶ τῶν τειχῶν ὅπλα ἐφαίνετο. 80 

αγηῖα Ξε αγτπαϊΐ, α5 ἴῃ ΤΑΨΥ, ΧΙ]. 12,  ΠᾺ}16 ἀρΡρατγιασιηΐ αγηια, 
1. 2ο. τῆς μάχης, “1Πε Ῥαί16- 614 :᾿ 1. 6. Ουπαχα, 85 Ρ] αἴδυοῃ ρῖνεβ 

1ῃ6 πατῆθ. (Ὁ. Γ. ν. 4, ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνι μάχη. 
σταθμοὶ τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα. ΤῊΙ5 15 ποΐ ἴῃ δοοογάδῃηοα ἢ Χαπο- 

ῬΠοη 5 ῥὑσγενίοιιβ οοτηρυζαίίοη οὗ ἀϊβίαποθ. Ηδ σβοκοηβ ἴῃ 81] 84 σταθμοὶ, 

ΟΥ ἀαγβ᾽ ΤηᾶτοθΕ5 ἴτομη ϑαταϊβ ἴο (παχα, ἀπ ἴτοτῃ ΕἸΡἢδβιιβ ἰο ϑαγάϊβ 
νγᾶ5 ἃ ἸΟΌΓΠΕΥ οὗ ἴῃτεα ἄδγϑ, τηδκίηρ 87 ἴῃ 811. ὙΠΕΓΕ ἅτ {Ππ5 6 ἀδγϑ᾽ 
ΤῊΔΙΌΠ 65 ππδοσουηίεα ἴοσ. ὅϑοιὴα {Π]η]ς [Π15 βεοίίοη ἴο ὈῈ ἃ Ἰαΐεσ ἱπίεσγ- 
Ροϊαίϊοη. 

Ι,.33. ἔλεγοντο στάδιοι, ἴοΓ ἐλέγετο σταδίους εἶναι, “τί νγα5 5814 ἰΠαΐὶ 
ἔπειτα γγεσα, ὅζο. Βαΐ [π6 Ῥείβοῃδὶ σοηβίγαποιίοη 15. ΠΊΟΤΕ 5808]; ΟΡ. 1. 

Σ. Τ, τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι εἷναι τῆβ ὁδοῦ. Σταθμοὶ νγετε “ Πα]ῖ- 
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ἴηρ-Ῥ δοαβ, οὐ "βἴαροϑ,᾽ δ σεσίαϊη ἀϊξίαποες δοησ {πε γϑδᾶ, ναγυΐηρ ἴῃ 
Ἰεηρίῃ δοοογάϊησ ἴο [Π6 παίιτε οὗ πε στουπηά, θαΐ ἀνεσγαρίηρ 16 ΟΥ̓ 17 
τῇ 1165. Ηδξηος σταθμὸς τηᾶγ Ὀὲ ἰταηβαἰεα “4 ἀαγ᾽β τηατοῆῃ. ὍὙΠδ ϑέαάίιτι 
νγὰ5 δροιΐ δὴ ΕὨΡ] 5} Γαυ]οηρ. ὙΠ ῥαγαξαπρ νατὶβα ἴῃ αἰῆεγεπέ ρατίσ 
οὗ Αϑβία (ΠΚὲ ἘπρΊ5Η, 1τ]5ῃ, οὐ (ἀεστήδη τη 1165), Ῥαξ τγὰβ ἀβαδ}ν ἀρουΐ 35 
ΤΩ1]165. Χεπορῃο 5 ΡΑΥ Δ ΠΡ᾽ 5ΘΕΙῊ5 ἴο ΡῈ ἃ πηθάϑισε οὗ δἔγι6 ταῖῃοσ ἴῃ πὶ 
οἵ αἰξίδποε, βίποβ νγε ἢπά Πΐτη τεοκοηΐηρ [ἢ σγΠΟ]Ὲ τηδυοῆ ΒΥ ῥραγαβδηρϑ, 
ἔνε οὐεσ {86 τηοϑὶ ἀπΠἤου]: στουπά, ἀπμα μετα πε οσυ]ᾶ ἢανε μα πο 
Τ6Δη5 Οὗ τηδαϑατηρ 1. Ηδηςα τἰ ἰ5 βῃρροβεᾶ ἰῃδὲ με οδ]ου]αίθα της 
Ῥατί οὗ {πὲ Ἰουσπαυ ὈΥ {πὸ δΐρεθ ἴ μὰ ἰδκϑη ἴο τηδτοῦ ἃ σογίαϊπ ΠΌΤ θΕΓς 
οὗ Ραγαβϑδῆρβ δΔΙοηρ ἃ πηδαϑισγεα τοδα, 50} 45 {πδὲ Βεΐνγεεῃ ϑδταϊς απ 
ΟἸΠΠΠΙοϊα. (Οτόίε, Ηϊ , 90} ΟΎεεοο, οὮ. Ἰχῖχ. ποίβ.) ἧ 

1. 25. τοὺς ἱππέαΞ. ἼΉΕ5ε γεσα 81] {Ποὺ Πδά ; αἴζογνναγάβξ (ἘΠ ἢ], 20) 
ἴδεν [ουηά 11 ΠΕΟΘΘΘΑΤΥ ἴο ΟΥ̓ΡΔΏΪΒ6 ἃ ΠΟῪ οὐναϊεῦ ἔοτοβ. 

1.38. τὸν πρώτον σταθμὸν, ὙΠεΙΕ {ΠεΥ Βα ραββεά {πὸ τὴ ἀξρμὲ ᾿ 
Ῥαυΐ οπε Ῥεΐοτε {ΠῸ Ῥαί{]ε ([. χ. 1), δθουῖ 14 τηῖ]8θ5 ἔτοτῃ {ες Πε]ά, 

1.40. νύκτας. Τὴ6 ΡὈ]ΌΓΑΙ τηδγκβ {(Π6 ξεραγαίθ αἰ νίβίοηβ Οσ ἄορζε οὗ 
{με πὶρπί. ! 

θέμενοι τὰ ὅπλα, “ ἀτανγίπρ ΠΡ {Π6 τηδῃ ππάᾶογ ἀυπι5 ᾽ (ἐν τάξει), 50 ἂς 
ἴο Ῥὲ τεδαᾶν ἔοσ δοίϊΐοῃ, 1 τεαιίσεά, Θέσθαι ὅπλα, Πϊ. “ ἴο Ῥίδοθ δτγης, 
ΤηΘΔη5 (1) “ἴο ἴδ Κα ΠΡ ἃ ροβιοπ᾿ Ῥεΐοστε ἃ Ῥαίι]ε; (2) “ἴο ρ1]6,᾿᾽ οσ " ἴο 
βτουπᾶ ΔΙΤΩΒ,, ΠΕ ταϑίϊηρ ΟΥ. ΠΑ] ἰηρ ; (3) 5οπγείϊτηθβ “ἴο Ιὰν ΠΩΣ 
ἀττηβ,᾿ ἴῃ [οΚβη οἵ βυστεηᾶθσ. (Μδουηῖοθδεὶ, 1. ν. 14, ποίβ.) 

1.43. μήτε προδώσειν. .... σύμμαχοί τε ἔσεσθαι, 11{. “ δοίκ "οί ἴο 
Ῥείγαγυ, ὅζο., αῃά ἴο 6 411165᾽ ; 1. 6. “ποΐ ογιῖν ἰο τείταϊη ἔγοση ἰγεδοθεσυ, διέ 
αἶξο, ὅτε. 80 ἴῃ 1,4]1π, 8η αἰῆττηδίϊνε 15 Ἰοϊηθα ἴο ἃ “ποραίϊνα οἰδιιβε 
ΠΕΩΉ6.. .. 416 ΟΥ̓ εἴ. 

1.45. ταῦρον, ὅδζο. ΤΠ Ὀ1]], θΟΔΙ, Δ Πα ΤΑΠῚ ἡγΕΓα ΟΟΓΙΏΙΊΟΠΙΥ 580 1]- 
Ποεα ὈγῪ {Π6Ὲ τεεκβ οῃ 5ο]θπὴη οοσοαβίοηβ, Ἔβρεοίδ!]ν ἴο ταῦ ν οαἱῃϑ. 
ἼΠΕβε ϑδουῆοθθ γεσα οδ]]βα τριττύα, ἃΠπΠα ΠΟΙΤΕΘροπά ἴο ἐπε Βοχηδπ 
δμουθίατγίϊα αἱ Ἰαδίταϊϊοηβ. ΤῊΘ ψΟ]Γ νγὰβ σοηβι ἀθσθα ΒΥ {πε Ῥεγϑίδης αϑ 
{86 50 δηᾷ ἴτῆδρξ οἵ " ΑΒ γϊπιδη65, (Πε εν]] βριστι ; θαξ 5 ἔμεσθ ὑγεσθ ΠῸ 
ὙΟΪνε5 ἴῃ Βαρυ])οηΐα, ἰξ 15 ἀἸβῆοα]ς το 566 μονν ἔπου οου]Ἱά Πᾶνα βοΐ οὔ αὲ. 
οΥ [ῃ15 οσσαβίοη (ατοίε, Πἢ. ᾿χῖχ. ποίφ). 

Ι.. 46. εἰς ἀσπίδα, “ οὐεγ ἃ 581614,᾿ 1. 6. 50 45 ἴο εξ ῃθ Β]οοα σιπ ἐρίου 
1, (Ὁρ. ν΄. πἰ. 18, ἐσφαγιάζοντο εἰς τὸν ποταμόν. 

Ἰ, 50. ἥνπερ, 5ς., ὁδὸν, ἔτοτὰ ποχί οἴαιιβθ. ὙΠῸ δοοιΞαϊϊἧνεα ἀδποΐος 
1Π6 τηβᾶβϑαγα οὗ Βρᾶοε ονεῦ νν ΒΙΟῊ (Π6 δοίΐοη οἵ [πε νεσρ εχίεπας, μεθ 
ἴῃ6 γοαα δἱοὴρ ΨΒΪΟΝ ἔμεν πγεπί. (Ὁ ρ. ὁδοῦ ἣν ἦλθον, 1. 29 ; σταθμοὺς 
πορευτέον, 1. 58. ' , ; 

1. 52. ἀπιόντες -- εἰ ἀπίοιμεν. (. 1]. 66 ΔΠ6 68, π. 
1. 53. ὑπάρχει ἡμῖν, “ΜῈ αν ὃν τι5.. Ὑπάρχειν ἰ5 [1ἰ. “ἴο Β6 ἔἴτζοίω 

πε Ῥερίπηΐηρ,᾿ Βεποα ὑπάρχει μοι, “1 Παγε βοιηβίῃίηρ᾽ ἐο οέαγίέ τυϊεὴ," ἱ. 6. 
“Βᾶνα ἃ 50ΡΡΙγΥ ̓  οἵ δηγίῃίηρ. 
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Ἰ. 54. σταθμῶν, ὅζτο., “ ἀπγίρο' ἴῃ 1αϑὲ 17 βίαρες.᾽ ΤῊΗϊ5 σε. οὗ {πε 
5ΡδΟΘ, τοὐ γιῖγι ΟΥ̓ον 7. νν ἰοἢ [ἢ 6 πηονοπηθηΐ 5 τηδάθ, 15. Οοβ νυ 1 νυ ἢ 
ἴῃς σϑη. οἵ {ἰτὴθ ἴῃ 510. ἢ γα565 ἃ5 νυκτὸς (]. 6, η.), δέκα ἡμερῶν, “ τυϊελεῖρ 

ἴδῃ ἀαγϑ, 1. νἱϊ. 18, ὅζο, 
Ι. 56. κατεδαπανήσαμεν, “τα ατἰΐα οοῃβιιτηρα 1. Κατὰ, 11{. “ ἄοννη,᾽ 

(ορ. ἘπρΊ5ἢ. ἀοιυνγὶρ]) Πμὰ5. [Π 6 ἰπίδηβῖνα ἔοσγος οὐ “ δηξίγεῖυ,᾽, “ αἰτίου! γ, 

1κ τὴς Τιαίίη ἐδ ἴῃ αἰουΐγισογο, αοϑοίϊαγο, ὅζο. 
1. 57. μακροτέραν μὲν, ὅτο., “ἃ ἰοπρετ τουίς, Ῥιυΐ ορϑ ἐγι τυ]ιὶοῖι νγ 6, δζο. 
1. 58, σταθμούς. ἘῸΓ {Π6 δσοι. ΟΡ. 1. 50, ἢ. 
1. ὅτ. δύο... ἡμερῶν. Δύο ἰ5 οἴζεπ πηάεο!ηθά. Ορ. ΝΊ. 1. 9, ὡς 

δύο ἀντιταττομένων. 
οὐκέτι μὴ δύνηται, “νν1}] οογέαϊμῖν Ὀς πὸ ἸοΠρῈΥ 4016. Οὐ μὴ, νι Πα 

5]., σῖνοϑ δῇ διηρῃαίίο ἀθηΐαὶ, πα 15. ΡΈΠΟΓΑΙΥ Ἔχρ]αἰποθαᾶ ὈΥ ϑπρροβίηρ 
δῃ ΘΙ] Ρ56 οὗ βοπὶβ ρῆγαβε {{κ8 δέος ἐστὶ, - {ποῖ ἰ5 πὸ μέαγ Ἰ6ϑῖ, δζο. 
ΤῊΪ5 δέος 5 βουηθίϊ πη65 Ἔχ ργθϑβθά, θα  τγα οαηποί σδγία! Ὠ]Υ βαὺ {παῖ ἴΐ 15 
“ ππδεγοίοοα᾽ γΒδη ποῖ ἐχργοϑβεᾶ, ΑἹΊ νὰ πουνν ἀροιΐ [ῃς τηαίίευ 15 

ἰπαὶ οὐ ἀδηῖος οὐ)ϑοέϊνοῖν (45 ἴξ 15. ο81164)) ἱ. 6. ἀδηΐθβ ἃ [δοΐ ἴῃ 1[56]{, μὴ 
ἀἰθηΐθβ ομὀ)ϑοίίνεῖν, ἱ. 6. [ῃ6 ἔαοϊ ἂ5 οοποεϊνϑα ἴῃ {Π6 τηϊηᾷ οἵ [Π6 βρεάᾶκεγ. 
Ἡδποδ ἃ σου παἰϊοη οὗ {Π6 ἔνγο [κἰπᾶ5 οὗἉ ἀβπῖδ] ἴῃ ἃ βίπρ]θ ρῆγαβε υνου]Ἱά 
σῖνα {πε βέγοησεβί ροββι Ὁ]6 ἔοσπὶ οὗ περδίϊοῃ. 
05 σπανιεῖ, Τὸν {π|5.« Αἰίο᾽ Πιΐατα 6Ρ. ἱ. 28,.1. 

1. 66. ἣν δυναμένη, “ «πηοιιηϊεα ἰο,᾽ ΟΥ “νγα5 64 να]εηΐ ἰο ;᾿ ἴτοσὰ [Π6 
Δα στ θίϊοαὶ βεηβθ οὗ δύναμαι, 45 ἀεποίίηρ 64πα] ναϊπθ. (Ὁ. 1. ν. 6, ὅ 
σίγλος δύναται ἑπτὰ ὀβολοὺς, “ {π6 Ξἰρίις 15 6414] ἴο βδενθὴ οῬοἱβ.βϑ 

1. 67. ἀποδρᾶναι ἰ5 “ἴο ρεῖ ἀνγαγ, 50 δ ποί (9 δ μονα, {κῈ τὰ- 
ΔΥΑΥ 5] ανοθ ΠΟ ΚΕΟΡ ἴῃ Βιάϊησ ; ἀποφυγεῖν, “ἴο σε ἀναγ, 50 ἃ5 ποί 
ἴο θὲ σαιρλέ, 116 ῬΥΪΒΟΠΕΙΒ Οἱ νγὰγ ΨὴΟ εβοᾶρε ἰο {πεὶγ οὐνῃ ἰδαπά. 
Ηδξηςα ἀποδρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν, ---΄ ἴο ἐβοαρε ὈΥ βίβι:.ῃ οΥ Ορεῃηὶυ.ἕ 

1. 68. ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον. Αοοοτγαϊηρ ἰο Μτ. Ατοίε, [815 
οἰπαϊοαΐεβ δῃ δαβίευυ (Ροββι ΟΙΥ ἃ ποτίἢ-αϑίογ!υ) τουΐθ, τείοστηρ ποί “ ἴο 
1π6 Ῥσϑοῖβα ροϊηΐ οσ {μ6 ρσϑοῖβε ἰπβίδης᾽᾿ οἵ ἐπε β1η᾽8: τίβϑίηρ, Βαϊ ἴο “ ἴΠ68 
ΘΈΠΟΓΑΙ αἸτθοίϊοη οὗ {πε ἀαγ᾽β τηάτγοῃ. Ηδα {ΠῸ ατεεκβ σοηα ἀπὸ ποτίῃ 
που νγου]α ποῖ ἤανα Πἰΐ ἸΡΟΩ (Π6 ἘΠΈΙΩΥ, ΠΟΙ τεϑοῃθα δὴν ΒαΡυ]οηΐδη 
γΙΠαρεβ (ΗΠ ϑέ. οΓ᾽ ΟΥδθοο, ΟΡ. Ιχχ. ποίε). 

1. 7ο. τοῦτο, “ ΒΕΙΟΙΉ,᾽ δοο. οἵ τεβρεοί, 
1. γι, δείλην, 5ο. πρωΐαν. Δείλη, “ἴῃ6 «ἰἴξογποοη,, νναὰ5 ἀἰϊνι θα ἰηΐο 

πρωΐα, “ ΕαΥγ,᾽ ἀπα ὀψία, “Ἰαϊε.. Βεῖον (1. 81) γα βανε ὀψὲ ἢν, ἀπ 
αἰτεσνγατάβ ἡλίῳ δυομένῳ Δηά σκοταῖοι (11. 82, 87). 

1..7γ2. οἵ μὴ ἔτυχον --΄ Ξ«μοῖ α5 Παρρεπβά ποί ἴο ὕε᾽ (πἀε6βηϊίε). Οἱ 
οὐκ ἔτυχον νγνοι]ᾶ ἱταρῚν ἐπαΐ βοπια ραυιοα]αν 50] ἀ1θ 5 ὑγεσα τείευγεά ἰο. 

1. γ6. εἰσὶν, [Πε 1η4. ΔΕ. ὅτι τηατῖτα {πΠ6 ἰαοὶ δ5 οϑυίαίη ; νέμοιντο, 

1ῃε ορί,, βἰαϊεβ. νυμαὶ τηϊρ]ῖ οὐ πϊρῃΐ ποί ΡῈ ἰγσπθ. Ορ. 1. 14,1. ΑἸΓΠΟῸΡΗ 
ὑποζύγια ἰ5 ἃ "θμίεγ ῬΙΌΓΑΙ, [Π6 νεγρ νέμοιντο 15 ἴπ [πΠ6 Ρ]ΈΓΑ], οοῃίτγατυ ἴο 
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16 5018] τι]Ὲ. ΤῊΪς Ῥτίηρβ οαξ τηογα 5 ΓΟΠΡῚΥ ἐπε ποίΐοη οὗἉ ρίαγαϊιέν, ἵ. ε.. 
ἄγαννβ αἰϊεπίϊοη ἴο {Ππ πρρρεδεγ' οὗ απίτηδὶβ σταζίησ. 

1. 8ο. ἀπειρηκόταΞ, " γγοση ουΐ ΜΙ ἐδίϊρτιο. ᾿Απειπεῖν, πι. “ἴο Ξἂν ̓ 
ΟΥ̓, 1. 6. “ἴο 588 πο, “ἴο 584 ἰπαΐ τγὲ οδῃ 4ο πὸ τῆοσα ;᾿ Βεποε, " ἴο 86. 
{γε οὐ. ΕῸτ ἐπε ραυγίοῖρὶα δέτε ἤδει, ὑγβεσε ἐς ἰρδα, σου θὲ ἀϑοὰς 
ἴη 1, δἴίη, ΘΡ. 1, 77. Ὁ 

«81. οὐ μέντοι -- πόγιε ἑαηιεῖ ; μέντοι ΔΠΒΜΕΙ5 ἴο μὲν ἴπ 1]. 79, ἀπά 15 
Ξοιη θυ Πδΐ βίσοησει ἴμδη δέ. ΤῊΣ οὐδὲ {ο]]οννίηρ αθἀς {ἢε ἔοτοε οὔ "ενεη, 
᾿ποΐ Ἔνξὴ ({Π6η}. ΟΡϑβεσνε ἰῃδϊ α ἀοιθ]α περδίϊνε 'π ατεεκ ἄοες ποῖ 

ΤΆ ΚΕ 8ῃ δἰῆττηδίϊνε, α5 'π ἘΩΡΊΞΉ, Ραΐ ἃ βίτοηρεν περαῖΐνε ; ἴπι5 οὐδ᾽ 
οὐδεὶς 15 “ποΐ ἐνξῃ ἃ βἰηρ]ε ρεΐβοπ. Ὁ. ἵν. 110, ἢ. 

1. 83. ἐγγυτάτω, 4Δη ἄνερ, Ῥαΐ Πετεὲ εαυίϊναϊεπί ἰο δὴ ερίἵπεὶ οὗ. 
κώμας. (ρ. 1. 93, ῃ. Βεῖονν (]. 89) νγγεὲ μανε με οἵβεσ ἔοττῃ οὗ με ΞΌρει- 
Ἰαίῖνε, ἐγγύτατα. 

1. 85. ΤΙβεηρπϑἢ αὐτὰ τὰ -- ἐῤξα ἔτοτη τὰ αὐτὰ -- εαάεηι. ᾿ 
Ἰ. 87. σκοταῖοι, “ἴη 1ῃε ἀατῖς, (Επρ-. ἀαγλὶίτιρ). 80 τριταῖος, τεταρ- 

ταῖος, “ Οἡ ἴῃε (μϊτά, οΥ “ ἔουτίῃ ἀαγ.᾽ Ορ. Νίτρ. Αβη. νι]. 465, “ Αεπεαϑ 
56. ηιαῤμέϊγι5 ἀσαθαῖ, “νγὰβ βειστιησ βαυῖγ. 80. ὙΥογάβιγογίῃ μ85 “"π6 
πίρμεϊν Ἡυιηΐετ, ἴον “186 Ἠπηΐοεσ θῪ πὶρμί. (Εδιτασ, αγεεῖ ϑυηπίας, ὃ 69). 

ηὐλίζοντο, “ ρτοοεεάεά ἴο,᾿ οὐ ρεύβαρβ “τηδᾶξ βΒλ ἴο πυδτίεσ ἔμεπι- 
5εἸνεβ, [ῃ6 ἱπηρετῇ. ἀεποίϊπρ, ἐπεοτηῤίοίοα αοϊϊοηθ. [Ιῃ ἐποίουν 1 τηδῖκϑ 
οοπίϊηπδπηοε, “ ἀοῤέ τε ἃ ποῖϑβε. 

[«( »» 

ῶστε .. .. ακουειν ᾿ - φχα 5 Ἢ  8ὺ. 06: " ' Ὥστε, νη ἴῃς ἱπβηϊνε, Ἔσργεββαβ ἃ 
ὥστε... ἐφυγονλ 

ΤΕΚΞῚ]1 ΠΕ ΘσβατΙν ΓΟ] ουνίηνσ ἔτομῃ [Πε ῥσϊηοῖραὶ γετ,---“ἔμ εν μηδ 46 50 ταις 
Ὠοἶβα ας 0 7παζε ἴῃ 6 ἐπὴν Βθασ; ψῈ {86 ἱπαϊοδέϊνα 1 βέδέεβ ἐπα σεβαϊξ 
ΤΏΘΓΘΙΥ 85 ἃ τηδίίεσ οἵ ζαοί,--- 50 (Πα, ΟἿ “ δογιβοηιθηιῖν ἴμεν βεα. πὸ 
Ταἴϊῃ {με ἢτϑέ νγου]ά 6 " ἐία μέ απιαϊτεπί ;;᾽ {πε βεοοπά, “ἑέαφμθ ξασετιηΐ.᾽ 
Ηδπος ΜΠ [Π6 ᾿πῆη ὥστε οἔἴεῃ ἀεποίεβ ἃ ῬΓΡΟΞΕ, οὐ ἐχρεοίεα τεβαϊί. 

ΟΡ. ὥστε καλῶς ἔχειν, 111. 9. 
πολεμίων, {πε ρατίϊνε σεη. δῇϊξσ οἱ μὲν, ποΐ ἀερεηάεπηξ οῃ ἐγγύτατα. 
1.92. οὔτε... οὐδὲν... οὐδαμοῦ. ( . 1. 81, η. 

1. 94. οἷς -- τούτοις ἅν ( Ρ. ἰ. 90, π 
1. 99ς. τῶν τότε. ( ρ.]. 93, Π 
1. τοο. Ὅτι [5 οἴζεπ υδεὰ ἴο ἱπίτοάπος {πε δοῖπδὶ ψογάβ οὗ {πε΄ 

5ΒΡεδῖεὺ (Ογαΐο ΚΚεοία), γθεγα ἴῃ ἘΠΡΊΙΞΗ νγε οταϊέ {πὲ "ἰμδῖ.᾽ 80 Βετζε, 
“6 οτάεσγεα Ηΐτη ἴο τῇδε ἃ Ῥγοοϊαμηδίϊοη (το [15 εἴξεοι)---- ΤῊ6 σΈπετα]5 
σῖνε ποίϊορ, ὅζο." ̓  ὙΤΠὶβ 15 16 508] σοπβίσαποϊοη ἴῃ {πΠ6 Νεὲν Τεβία- 
τηρηΐ ; 6.5. Μδῖκ ν. 35, λέγοντες, ὅτι ἡ θυγάτηρ σοῦ ἄπεθανε, “ Ξαγῖῃρ, 
τὸ ΤῊΥ ἀδυρηίοσ 15 ἀεδα.᾿ 

τὸν ὄνον, ὅζο. ΤῊΪ5 5Ξεεὴβ ἰο πανε Ὀξεη ἃ οἷενεσ ἄενῖςο οὗ ΟἸδαγοδας 
ἴο τϑάββϑιγε {πε βοϊάϊεγϑ, ΡΥ τη κίηρ {μ6 πὶ ΤΠ ηΚ δῃ 855 μαᾶ ροΐ ἰηΐο ἔπε 
ΟΔΙΏΡ δηά οδαβεά τἢς ἀϊξίασραποθ. Μτ. τοῖς ΞΌΡΡοβεϑβ ἴἴ νγδϑ " ἃ βίδηά- 

“(ἃ 
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ἴῃρ' τα Πα ΤῪ 76βέ, ἴο τηαῖα {πὸ βοϊάϊθτϑ Ἰατπιρὴ αἱ (Ποῖγ ραβδί ραηῖο. τὰ 
ὅπλα πιοαη5 {Π6 Ρ]αοθ γΏΘΓΘ {Π6 ΔΙΓΠῚ5. ὑγ ῚῈ ρἰ]οἃ ἴῃ οατὴρ, Ποποο “ (Πς 
ΘΔΠῚΡ,᾿ ΟΥ̓“ Πυδτίογϑ. 

1, τοᾳ. εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι. (. 1. 40, η. 
1. τορ. ἧπερ εἶχον, “ἷἰπ {Π6. οτάογ ἴῃ ψῃΐοῃ {πον Παά Ῥεθη.᾽ ἘῸΓ 

ἔχειν, νἱ ἢ Δάνεγθ5, τε “ἴο Ῥε᾽ ἴῃ ἃ οετγίαϊη βίαίε οὐ ροβί(ΐοη. 866 1. 

43: Ὁ. 

ΘΕΑΡΤΕΕΚ ΠΙ. 

1.3. ἐκέλευε, “6 τύα5 οτάἀοτίπρ,, ΟΥ̓ἦψγῸ βατῦ ἰπὶ ογάἄδιϊηρ.᾽ ΤῊΘ 
ἱτηρογί. 15 ἀδβογιρέϊνο, {πὸ Πἰβίοσίαη ρῥ]αοίηρσ ὨΙΠΊ561{, 5. ἰἴ ὑγεσα, ἰπ {πΠῸ 
τηϊᾶξί οἵ [Π6 δοῖβ με το]αΐββ. 

1. 8. σχολάσῃ, ἰπβίεαα οἵ σχολάσειε, (πΠ6 ορῖ. ἴῃ ἃ ἀερεπάεπί 5εη- 
ἴδξῃμοθ δἰΐζεσ ραβί ξηβθ εἶπε (ορ. ἱ. 7, Ὡ). Τῆε 50}]. 15 ἴῃς. τηοοά ψῃϊοῇ 
ΟἸδατοπτι5. ΠΙτηβο] ἢ νου ]ὰ Πᾶνα τι5ε4 (μένετε ἄχρις ἂν σχολάσω), ἀπὰ {πε 
Ὠϊδίοτίαπ ἴο τηᾶκα Πὶβ παγγαῖϊνε δ5 ργαῤἠηὶο ἃ5 Ῥοβϑβίθ]α (566 ργβοβάϊησ 
ποίθ) Κεαρϑ {πε πηοοί, «] τη ΟΠ]ΥῪ {Π6 ρεύβοη οἵ πε νεῖ. 

1.9. ὥστε... πυκνὴν, [1ἰ, “50 {παΐ 1 5Θῃου]4 Ῥὲ ννῈ]] οτγάεγϑά ἴοσ ἃ 
Οἴοθα ΑΥΓΑΥ ἴο θὲ βεξῆ οἡ 8}] 5ἰάδϑ᾽ ; 1. 6. “8580 δ5 α!τὺ ἴο ρσγεβεηΐ [Π6 
ΔΡΡεάσγαπος οὗ ἃ οἷοβε διζαγ. ΕῸΓ, καλῶς ἔχειν 566 1. 43, Π.; ἴογ ὥστε 

ΣΙ ἰηῆη., τη τίη ἃ ΡΌΓΡΟΒΟ, ἰϊ. 89. ἢ. ΤῊς ψοιὰ φάλαγξ (ρτοΡΑ ΡΥ 
αἰκίη ἴο οἵτ “ Ρ8]6,᾽ “ ρο]βε ᾽) οὗἉ ἰἴ561 πιδαπβ 5 ΤΉΡΙΥ “ΔΙΓΑΥ, ΟΥ̓ “πὸ οὗ 
Βαίι16 (αοΐθ5), ἃ5 οοηίτγαβίθα νι ἢ κέραϑ, “ ΘΟ] Τη,᾿ ΟΥ ΤηδΙΟΙησ᾽ ΟΥΕΓ. 
ΤΠε δαἀάϊτίοη οὗ πυκνὴν 5ῃονν5 {παἰ {πΠ6 τηθῃ γεῖα ρ᾽δοθα ἤθᾶσοσ τορείῃευ 
ἘΠδη τπι58}8] οἡ {ἢ]5 οσσαβίοη, 50 845 ἴο τῆδῖζε ἃ τηοβί ᾿ηροβίηρ βῆοννυ. ΟἿΓ 
ποίϊοη οὗ {ΠῸ “" ρῃδίδηχ, 45 ἃ σοηιῤαοί θΟαῪ οἱ τηβῃ, οοπηδβ τομῇ ἴῃ Ἰαΐου 

δἃ:ηα τῆοτα οο]Ὀγαϊεα Μασοεάοηῃίδπ ρμδίδηχ, νυν ΒΙΟἢ νγ8 50 διγαησθά, 

Ἰ. το. ἀόπλων, 1. 6. νγεδτίηρ ἢ αἰεγεγιοῖνο ΔΥΩΟΌΓ, 5ΌΟΝ 85 ἴΠ6 ΟὈΪΓα 55, 
ΘΊΘανΕ5, ἀπ ἤξανυ 516] οὗ [ῃ6 ὁπλίται. ὙΤΠΘΥ σγεσα οδ]] 64 ψιλοὶ οὐ 
υμνῆται, ἀπά {ῃξ πελτασταὶ, νυ] ἢ {Π6ῖγ Ἰιρης δυπηοσγ δ Πα 5Π14}} 5}16145, 

[ουτηθα δὴ ἱπίοστηξάϊαίε οἷδ55. 
1, 132. ταὐτὰ ἔφρασεν, “ ἰο]Ϊά ἰῃεπὶ ἴο ἄο {ῃ6 Ξατηβ.᾽ Φράζειν 15 ποί 

ἜΧδοῖϊν ἰἢ6 βατὴηθ 45 λέγειν, θαΐ τηθϑηβ “ἰο ροϊπί ουἱ,᾽ 1Τ,αἰ. ἐπαίοαγε, 

ἤδηοθ “ ἴο ἱπεϊπηδίθ  Ξοιηθί ἴηρ ἴο θὲ ἄοπε, " σῖνε ογάοχϑβ. 
1. τ4. βούλοιντο, {πε τερι]αγ ορί. (ἴοτ νϊοῃ [πε ἱπάϊο. 15 οἴζδεη πϑεά 

ἴῃ φγαῤπΠῖο τιατταίϊομ, ορ.]. 8, π.), ἴῃ ἃ ἀδβρεπάεηϊξ χαδϑίϊοη δἔζεσ ἃ Ῥσίποῖραὶ] 
γευῸ ἴῃ {Π6 Ραϑβὶ ἴβηβε, δὲ. “τορανὶἐ συ νεἰοηέ. 

1. 15. ἥκοιεν, [Π6 ορί. ἰῃ Ογαϊο Οδϊίφια, οΡ. ἱ. 7, ἃ. Βαΐ {πε ᾿πάϊο. 
ἔσονται, ψΠΪΟῊ ΓΟ]]Ονγ5, ἰ5 ἃ τοΐαση ἰοὸ {πὸ αἰϊτεοῖ τποάς οὗ ΒΡΕΘΟΒ ἴοσ {ΠῈ 

ΤΘΆ ΒΟ βἰαίεα ἀρονα (]. 8, η.). 

οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται, “ΜΙ [α]] Ῥονγο 5. 
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1. το. ὁ τολμήσων (ἔστι), 11{. “ποτε 5 ποΐ ἔπε τηδη τ ῆῸ τ 1}} νεηΐασα, 

ἰ. Ε. “ΠΟ ὁΠ6 Μ}}} νεπίιιγα. 1Αἵ. πορ εγὶἐ φμὶ αμάεαί. ΟΡ. ἵν. 27, ὃ ἡγησό- 
μενος οὐδεὶς ἔσται. 

μὴ πορίσας, “πρῖεες ἢς ρῥγονίάςθ,᾽ -- ἐὰν μὴ πορίσῃ. Οὐ πορίσας σγουῦἹά 
τή6 8} “" ποΐ Βανΐηρ (45 ἃ τηδίζεσ οἵ ζαοῖ) ργτονιἀεα. ( ρ. ἱ 66, η. ΤᾺΪ 
ῬοΪά πηδββαρθ 15 ἴπ ρασβιδπος οὗ ἐπε ρο]ον οὗ (]βασομιβ, ἕο ᾿τηρτγεϑϑ (δι ̓  
Κιησ ψ] ἃ 5εηβ8 οὗ {με τεβοϊ αΐθπεϑς δηα ἱηίτερι αν οὗ ἔμ ατεεῖκ δυτην, 
85 "ΕΝ 45 οὗ {Πεὶγ σοοά ἀἸβοῖρηηθ. ὅ5εε δρογε, ]. 9. 

Ἰ. 25. γένωνται...... ἄξουσιν... ... ἕξουσι. Αποίπεγ ἰηξίδπος οὗ ἃ 
οἤδησεα ἴο {πε ἀϊτεοΐ ΠΟΣΊΝ ἴῃ ἃ τεροτίβα ἘΌΝ ἰηἰτοάποεα Ὀγ ὅτι. ᾿ 

Ἰ. )Ζ6. αὐτοῖς, “ ΟὨΪν,᾿ ἰπ ἀρροβίτίοῃ ἰο τοῖς ἄλλοιβ. ἘῸΓ αὐτὸ -- μόνος 
οΡ. ἢ. 6, π.. ἀπὰ ΑἸϑβίορῃ. Κεεῤῥαο, 255. ἄπιμεν οἴκαδ᾽ αὐτοὶ, “ντα “Ὑ1}} σῸ 
ΒομΊΘ ὃν ομγϑεῖνες. 'Τοῖς ἀνδράσι ἀτε ρτοθαῦ]ν ἴῃς ατεεῖκ τηβϑβεηρεῖβ: 
ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν, “ τυλὲϊο Βοΐῃρ᾽ (ἴο [δε ΚΙΗΡῚ, δπᾶ τεϊυσγηΐησ." ΟἸΠΕῖσ. 
τεΐεσ τοῖς ἀνδράσι ἴο {με ρατίγ σοϊηρ ἴο σεΐ ρτγουϊβίοῃβ. 186 βυβ]εςξ οὗ 
σπένδοιτο 'ἰΞ βασιλεύς. ' 

1.29. μεταστησάμενος. “ δι ἀἴησ {Πετὴ τι Πάτγανν. Μετὰ ἀεποίεβ ἃ 
ἐπαηρε οἵ Ῥίαςε, μβεποὲ ἀδβρατγίυσε, ἃ5 ἴῃ μεταβαίνειν, μετάγειν, ὅτε. (ρ. 

ν]. 10, Π. 
1. 30. ἐδόκει, ὅζο., “ἴδ ΟΡ πο τγὰβ 'ἴπ ἴανουσ οὗ σοοποϊπαϊηρ {Π6 

ἔσιαοθ. ΑΔ 3ηπαὶ τεβοϊαϊίοη που] μανα Ῥθθη Ἐχργεββεα ὈῪ [με δογϑί. 
ἔδοξε. Βεῖονν (1. 36) ἐδόκει 15 γδαίῃθυ ἱπάεβηϊίε, “Βεη ἰξ βεαπηθά ἴο θα. 
αδοιέ [Π6 {πη6᾿᾿ (ΜΙ δοτηιο 86 ]). 

1. 34. ἀποδόξῃ ἡμῖν, “τε 5Βῃοι]α τεῖῆιβα. ᾿Απὸ, [1{. “ἀνγᾶν ἔτοπη, Ξε ἃ. 
πεσαῖνε, Ὁ. ἀπειπεῖν, 11. 80, ῃ. Ἷ 

1. 37. σπένδοιτο, 11{. “ νγᾶϑ τηδκίησ, ἱ. 6. " σοῃβεηϊθα ἴο τηδκα ἃ ἔσιςα.ἢ 
ποῖ “τυοιϊα τηακα.᾿ Τί 15 τηϑσεὶν {πε ορΐ. ἴῃ Ογαΐίο Οδιέψμα αἰἴζευ ἀπηγ- 
γέλλεν, ᾿πἰτοάποεά ὈΥ ὅτι. (. 1. 7. ἢ 

1.39. τὰς μὲν σπονδὰς, ὅζτο.. 1. 6. “ποιοῖ ἢΘ νὰ δρουὲ ἴο σοῃοϊπάθ 
18ε ἔπιςοεα, κε} 6 Κερί ᾿ἰβ ἁυτὴν ἴπ Ὀαί]16 ατταν. ΟἸΠεῖβ τεδα ποιησά- 
μενος, ὙγΒΙΟΙ ἄρτεεβ θείζευ συ ἢ τ μαΐ τγὰϑ τα]αϊεα ἴπ]. 25, ἐμαΐ {Π6 βείιε- 
τηδηξ οὗ με ἔσπιοα νας ἴο θὲ ἃ Ἄοοπαϊέουν οἵ {μεὶσ οὐ αϊπὶπρ Ῥγουϊβίοηβ 
(ἐὰν σπονδαὶ γένωνται). 

1. 41. ὠπισθοφυλάκει. (ομηροιηα νετθβ ποῖ τιδᾶς ὙΠ Ρτεροβίεἴος, 
δῖε ἰοιτηεα ἤοτ ΠαπΊ65 αἰγεααν σοπιῤοιπιαεαά, ἀτιὰ σΈποσα!]ν ἐπα ἴῃ -έω, 45 
ὀπισϑο-φυλακέω, ἴτοτη ὀπισθο-φύλαξ, ναυ-μαχέω, ἴτοτη ναύ-μαχος, ὅδε. 80. 
ἴῃ 1. 45 Ῥεΐοιν, ἐπεστάτει (ἐπιστατέων 15. ἰοττηεα ἔτοτῃ {Π6 ἱηϊειτηδαϊαΐα 

ΠΟῸΠ ἐπιστάτης, ποῖ ΠῸΠῚ ἵἴστημι, ὙΥΒΪΟΠ τηακος ἐφ-ίστημι νγῇδη οοΙη- 
ΡῬουπάεα ψἹ ἐπί. Βαΐξ Ργεροβιτοηβ ἀβαδ}} ἴοτγτα οομηρουπάς νυ ἸῈἢ τῇ 
ΒΠΏΡ]6 νΕΓΌ5, 845 προσ-μάχομαι, δια-φυλάττω, ὅτε. 

Ι. 42. τάφροις καὶ αὐλῶσιν, “ ἰτεποῦμεβ δπᾶ ἀποίβ. ΒΥ πλθδῃβ οἔ 
Ἰαϊίεσ νγαίθυ νγαὰβ οοηνευεα ἔτοτη {Π6 οδπαὶς (διώρυχες), ἀπο Βεΐνγεεη. ΠΝ 
ΤΙΡ ΙΒ δηά ΕπΡΗταΐεβ, ᾿Ἰηΐο {π6 ἴτεπομεβ ἴο θὲ πϑεαὰ ἴοσ ἱσγσαϊπρ [86 
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᾿Ἰαπᾶ. ὙΠΘΙα ἡγογα ἴουΓ 5Ό ἢ οαηαΐβ, “νου Ὀτοδα δηά ἄδθαρ᾽ (1. νἱϊ. 14), 
αηα οτοββθα ὈῪ Ὀτᾶρεβ. ὅεθ ἵν. 62-66. 

ὧς ΜΊ ἱπῇῆη. -- ὥστε, ται κίηρ ἃ ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ ΘΟΠΒΘΊΊΘΠΟΘ, “50 {Παΐ {Π6Ὺ 
σου] ποῖ. ΟΡ. 1ϊ. 89, π. 

1,43. ἐποιοῦντο (Ἰπηροτί.) “πον 5Ξεῖ ἀρουῦΐ πηακίησ  (Τ Αυ]οτ). 
Ἰ, 44. ἦσαν ἐκπεπτωκότες, ποί αυϊίε ἰΠ6 5ᾶτη6 ἃ5 ἐπεπτώκεσαν, " Παᾶ 

{ΤᾺ ]Π]1Θη,᾿ Βαὶ τα Κ σγεῖα ᾿γπρ ποτα δῇίογ πανίησ [4116 η.᾿ ΟΡ. πεφευγὼς εἴη, 
ἃν. 14. 
1.45. ἦν καταμαθεῖν, “1ἰ νγὰβ γγοτί ἢ ν Β1]6 ἰο ποίϊοβ.᾽ (ρ. ἔστιν ἰδεῖν 
(.. 62) Ξε “ἰσθὲ υἱάεγε. 
Κλέαρχον, Ρεΐ 45 {ῃ6 οΡ]εοΐ οὗ καταμαθεῖν, ᾿πηΞίοαα οὗ Βεΐπρ {Π6 ποπι. 

ἴο ἐπεστάτει, ἃ5 ἴἰ νου] ΡῈ ἰη ἘΠρΡΊ5ῃ. ΤῊ 15 {Π6 τϑσι]δγ σοηβίχιο- 
ἴοι αἰζεσ νεῦθ5 οἱ Κπονίηνσ, ρεγοοϊνίηρ, ὅζο. Ορ. μ|κα ἰν. 34, οἶδά σε 

γίς εἶ, ΠΕΙΕ ΟἿἿΤ νευβίοῃ ἰγαηβὶαΐθα ΠΟΥ ΠΥ “1 Κηονν ἐλδο νΠο ἴποα ατί. 
50 (ΟἸἼσετο βᾶύ5, “ποϑβίὶ ἤ]Ὃαγοοίϊιηι πιάτα ἰατάτι5 5ιῖ, “ γοι ΚΠΟΥ ΠΟΥ 
αἀΠδίοσυ Μδτοβ]]ὰβ 15. Ορ. ἰν. 37. 

1. 46. βακτηρίαν, “« 5. ΞΟΠ ἂς ϑρατγίδῃ οβίήοειβ πϑιδ}}γ οαττὶθα 
(Τῆυο. νι]. 84). ἕο ἃ Κοιγηδῃ οδηζασοη Πδα ἃ γἱὴα νγαπηα (υἱίϊ5). 

ῬΙαίατο {6115 πον {π6 ϑρατίδῃ Ἐπγυθίαάθς ταϊβεα ἢἷβ5 βίδῆ ἀρσαϊηβί 
ὙΠοτηϊβίοοϊθβ ἴῃ (ῃ6 μεαΐ οἵ ἀδεραίες Ῥείοτε {πῸὸὶ Ῥαΐί]ε οὗ ϑ]δπηΐβ, 
ὙΒΕΓΘαΡοΠ ἴπΠ6 ΑἰΠεπίδη δχο]ἰτηβά, “ ϑίσικα, θαΐ ΠθαΥ πηῈ "ἢ 

1.48. τὸν ἐπιτήδειον, “ἴῃ6 οπα ΠΟ νγαὰβ ἴῃ ἴδυϊί, 11ἰ. “1ῃ6 2γορθῦ 
ΤηΔη : [,αἰ. “Ῥοεῆδδ ἐαοριθι7)1.᾽ - " Ῥοεπα αἸρητπι. 

ἔπαισεν ἂν, “τυομϊα Ξἰτῖ κα ΠΙτα, 1.6. δ5 οἴζδῃη 85 {Π6ῖῸ νγαβ οσοδϑίοῃ 

ἴο ἀο 5οθ. Τα ᾿παϊσ. βῆονγβ {Παΐ ϑιοἢῃ οαβα5 δοίπια!]ν 14 οσσυτ, {με 
αοτῖδὲ (ποὲ Ῥεϊηρ {πΠ6 ᾿πηρογί.) τηασκβ [6 δοίΐοηῃ 885 Ἷοπιρίοίεα ἴῃ ἃ 
Ῥαγίϊοα]αι τηοπιθηΐ οὐ {{π|6. 

1. 49ς. προσελάμβανεν, 5ς. τοῦ ἔργου, “ἴοοΚ ρατί ἴῃ; [|. “Ραξ [Πϊ5 
Βαπά]) ἰο᾽ {Π6 τγοτῖς, τμαγιιῦι οῤεγὶ αὐἀηιουθδαί. 
Π]1.ρΡο. μὴ οὐ συσπουδάζειν. Α περαίϊνεα, ΕΧΡΓΕΞΒΘα ΟΥ ἱπηρ]164, ἴῃ 
ἘΠ 6 Ῥυϊπηατν οἰδαβα τητιϑὲ ἴῃ τεεκ ΡῈ Ραϊδποεα Ὀν δποίμεσ πεσαίϊνε ἴῃ 
τῆς ἀδρεπάεηξ οἴδιιβα, δ5 ἀρνοῦμαι μὴ πεποιηκέναι, “1 ἄξῃγν Πανίησ ἄοπε 
1ι.᾿ 1 {πε ἔπεσα 15 ΔΙτεδαυ ἃ “ποῖ᾽ ἴπ ἐπ8 βεοοηά οἴδιβα, ἃ αορδίθ 
πεσαΐϊνε μὴ οὐ τηυξὲ 6 ιι5ε4, ὙΠ αἰσχύνην εἶναι (΄ ἴΠΕΥ “ΕΓα 
ἀϑματηβᾶ,᾽ Ξ “ἴποῪ αϊά ποὲ 116) 15. [Ὁ]ονεά ῬΥ μὴ οὐ συσπουδάζειν, 
ὙΠΕΓΕῈ γα 5Ποι]α 540 “(Π ΕΥ̓ ἡγετα ἀϑῃδιηθᾶ ποέ ἰο μεὶρ.᾿ [Αποίπεοσγ πε οὗ 
μὴ οὐ 15 αἴζεῦ ἃ αἀομδί πεσαίϊνε ἴπ [6 ῬὈΓΪΤΉΔΤΥ οἰδιιβε, ἃ5 οὐκ ἀρνοῦμαι 

τὸ μὴ οὐ πεποιηκέναι, “1 ἄἀο ποὶ ἄξηγ. Βαγίπρ ἄοπε ἰἰ.᾿ Ηδετα {Πς μὴ (45 
Βείοσθ) Ῥαίαποεβ {πὸ πεσαίϊοη τη ρ]164 τη ἀρνοῦμαι. ἀπα {Π6 οὐ ῬαΪαηςες 

ἘΠΕ οὐκ Ὀεΐοτε ἀρνοῦμαι. ὙἼΠεβ6 ὑπο τι56ὲ5 οὗ μὴ οὐ τηιιϑί 6 σατο ΠΙΠΥ 
αἰ πρτ5η64.7 : 

Ἰ. 51. τριάκοντα ἔτη γεγονότες. ( . [αἱ. ἐγίρίπέα απποὸς παίτ5, ἴμ 
δοσιβ. ἀδποίϊησ ᾿δηστῃ οὗ {{π|6. 
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1. 55. οἵα, 5.0. τοιαύτη, “ἴῃ6 ῬΙΌΡΕΙ ΞΘαϑοῃ ΤῸΓ τγαΐεγίπρ,᾽ ΟΥ “ἱ 
νγαΐετ.᾿ ὙὉὍὙΠε ατεεὶς ᾿ηῆπῃ, ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΑ5 νΕΓΥ ΟἸΟΚΕΙΥ ἴῃ 115 πι56ὲ5 γ᾿ 
ἘΠΡΊΙΒΗ ; ἴῃ [ἵ. {815 νγου]ᾶ Β6 “ ἱεπαριιβ ἐγγίβ απ ἈΡΤΟΚ, ΟΥ “φμο ἐγγί- 
Φαραὶ ὁϑδδηΐ αοτὶ ΓΠΘ ΤΟΡΊΠΪΔΓ {{ΠῚ6 νγὰ5 ΘΌΙΩΠΊΘσ, Ὀαΐ {πΠ|5 νγαὰβ {π6 
Ῥεριηπηὶηρ οὗ ϑερίεμθεσ. : 

ἤδη, “αἱ οπορ, 1. 6. “αἱ {μ6 ουΐξβεί. Τῇ {πΠ6 5ιιβρίοίοπβ οὗ (Ἰβασοῆαβ, 
σγετα Μ|Ὲ]] ἐοπ πα 64, 1 νγὰ5 Ῥαά Ρο]ῖου ου {Π6 Κἰηρ᾿β ρατί ἴο ἤσουν ἀ1ῆ- 
οὐ] 165 τη [Π6 νγαὺ οὗ {Π6 τείγεαί ; [οὺσ δ5 Ιοῆρ δ5 [ῃ6 ατεξεῖκβ τοτηδίηθα 1 
τῆς {εγ!]Ὲ ΒαΡυ]οπίδη ἀϊβίσιοῖ ἴμεν νου ΡῈ ἀδηρσεγουβ. γε μπᾶ που- 
δνεσ ((ΒδρΡ. ἱν.) [μαΐ {ΠῸ Ῥεγβίδηβ πιϑεᾷ εἴοιίβ ἰο σεί ἔβϑῖῃ ουΐ οὗ ΒΑΡΥ- 
Ἰοπΐα νυ τ 41] Ξβρεεά. 1 

1. ὅο. ὄξος ἑψητόν. Ἡετγοάοίιβ (1. 193) πηρπίϊοηβ ἃ 5υταρ (μέλι) 
οΡιαἰηεα ἔτοτη (6 ἀδίθ-ραϊτω ῬῪ ῬοΠπρ. ΤῊΪβ, δἰζεσ ἐειτηεηϊαίίοη, 
νου ρτοάποε νῆδὲ ΧΕΠΟΡΒΟη 68115 ὄξοβ, “νἱπεσατσ, Οὐ “δοῖά ἀτγίηκ. 
Ἑψητός ἰ5 {π6 νεγθᾷὶ 84]. οὗ ἕψω, 45 18 ἔτοτὴ ἃ ργεβ. ἑψέω ({πὶ. ἑψήσω, ὅτε.}).. 
ΤΠΕ τερί]ατ νεῦρα] 84]. 15 ἑφθός. 

1. 61. αὐταὶ αἱ βάλανοι, “ας ἐο {πΠ6 ἀδίε5 {πεδιηβαῖνεβ [5ᾳοἢ οὗ {Π6τὴ] 
45 ὉΠ6 ΤΉΔΥ 566, ὅζο. Τῆε ψ}Ο]ε, αἱ βάλανοι, 15 Ραΐ ἴπ Δρροϑιίίοῃ Ὑἢ 
15. ρατίβ [τοίαι μὲν] οἵας ὅτο., ἸηΞξίεαα οὗ Βείπρσ ἴῃ {π6 σεηϊξῖναε. ΤῊΪ5 ἴ5 
οα]]6α {Π6 “ ψΟ]6 δπᾶ ρατί ἤσυτα.᾽ (ρ. 1. 85, ἢ 

1. 62. ἔστιν ἰδεῖν, ορ. 1. 45, ἢ 
1. 63. ἦσαν, ποΐ ἰο Ῥὲ ἰακεη στ ἀποκείμενοι, Ὀὰΐ 45 {π6 σοῤπῖα, 

ἀπόλεκτοι Ὀεϊηρ {πΠ6 οοπεῤ[θηιογέ οἵ [Π6 βεηίεπηοε,--- [Πο586 νυ βῖοἢ σεσα ρΡαΐ 
αϑιάθ, ὅζο. γε σἤοῖοα ομαβ. ὙΠ6Ὲ ΡῬΙΌΡΕΙ 3τὰ ΡὈ]υτα] οἵ {Π6 ρ]υρετῇ. 15. 
ἀπέκειντο (]. 62). ᾿Αποκεῖσθαι 15 πιϑεᾶ 45 {πε Ραϑββῖνε οὗ ἀποτίθημι. ε 

1. 64. τοῦ κάλλους, ὅζτο., σεη. οὗ τεβρεοΐ, “ ΤΕ] ΙΚΑΡ]6 λον {πεῖν μεδαΐυ, 
Δηά 51Ζβ.ὄ 

]Ι. 66. παρὰ πότον ἡδὺ, “4 ρῥ]εαξαπέ τα] 15}. τοῦ (11, “ Ῥεβίά6,᾽ 1. 6. 
« ἀυτίησ {π6 {ἰπι6 οὔ) {πεῖν ἀτγίηκ. 80 παρὰ πόλεμον, “ ἴῃ Ὑγᾶγ {τη ;᾿ 
παρ᾽ ἡμέραν, “ ὈΥ ἄγ, ὅζο. Τὴ παυίεσ ἡδὺ τείετς ποΐ ἴο ΔΠῪΥ Ῥγεοβάϊησ 
τυογά, Ὀὰΐ ἴο {πΠ6 σεπεσαὶ 56η56, “ (ῃϊ5 οοα νγα8, ὅζο. 

1. 67. ἐγκέφαλον, 11{. “ Ὀτγαΐη,᾽ Πετα [Π6 “οαΡΡασε᾿ (45 1 15 ο41164) οὗ 
1Π6 Ρδ]πὶ, ἃ βοτί οἵ θυὰ αἱ {πε ἴορ οἵ [Πε {τεβ, " οοτηροββᾶ οὗ ἐπε στυάὶ- 
τηεπίβ οὔ ἔπε ζαΐατε Ιεανεβ ἐπνεϊορεᾶ ἴῃ ἐμ ἐοοίβία! κα οὔ με δοίυαὶ Ιδανεβ᾿ 
(ϑιτ 7. Βαῃκ5)ὴ. Μοάογῃ ἐγάνειεῖβ μᾶανα οὈβεσνεά {ῃ6 ἀβι!οαου οὐ 15. 
ἤανουτ, α5. ΨῈ]] 45 {ῃε αΐεγ εβεοῖβ. νῃϊο Χεπόρμοη μετα 4 θϑοσῖθεβ. 

1. 68. ἰδιότητα, “ ῬεΕου]] τὶν, ἔτοτη ἴδιοβ, “ ΟΠε᾽5 οὐ, ΠΘΠΩΘ "ΡΕΟΌ]Ι Γ᾽ 

(1,Αἴ. ῥγοῤγίπιθ), σμΈ πος γα βρεαῖς οὗ {Π6 " ρσγορεσγίγ᾽ οα {πϊῃρ. 
1. χζο. ἐξαιρεθείη. ὙΤΠΕ ορί. τηατκβ ᾿πάθἤηϊία Πεαποποῦ τ΄ τότ τυλέοξ- 

δυο ἴτεα ἴμ6 ἴορ νγᾶ5 τεπιονεᾶ. Ο. 1. ν. 2, ἐπεί τιβ διώκοι, " τυλεπευεῦ 
ΔΏΥΟΠΘ ὈῬυτ͵βιιθα {Π6π|,᾿ 1. 6. ΠΥ ΠυΙΊΡΕΙ οἱ {{Π|68. 

1.72. βασιλέως γυναικὸς, Θίαιϊτα, αἰζεγνγατάβ ροϊβοηεα ὈΥῪ Ῥατγϑαῖίς 
ἘΠ Κιηρ᾽5 τηοίμεσ. 
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1. γ6. γείτων τῇ Ἑλλάδι. ΤῊΘ Ξαίταρν οἵ ΤΊβϑα ρἤογπθβ, σοτηρτιϑὶηρ 
1[Π6 Βουτῃ-νγεβίθση ρατί οἱ Αϑία Μίποσ ((αυῖαν), νναβ πραῦ (ῃς ατροκ ἴον η5 
ὁπ {Π6 οοαβί, ἀπα ονεσ αραϊηβδί στεθος ἰ{561{ 

Ἰ. γϑ. εὕρημα, “ἃ Ρΐίδοε οὗ σοοά ἰογίπηθ᾽ (Μδοπλῖοῃα 61). ΓΕ. “ βοπιο- 
τπϊησ γομηα ᾿ πἀποχρθοίθαϊν. ΟΡ. οὐχ “ἰτϑαβιγο-ίσονε, ποῖ ΕΤΘη ἢ 

ἀγομυεν (εὑρίσκειν). 
ποιεῖσθαι (πλ1 4.16}, 110. “τηακε ΤΟΥ ΟΠΟΒΟΙ Γ᾿ ΟΥ “ἰπ Οπρ᾽5 φηήρα, ἱ. 6. 

“ ρΟΠΒΙ ἀ6σ, 
Ι. 8ο. ἂν, ν ἢ ἔχειν, ποῖ ψ ἢ οἶμαι. ΟΡ. 1. 71, πη. “1 (Βίη]κ τπμαΐ 

{Πῖβ τοῦ ὰ θὲ πὸ ππρταΐθπι! βογνίοθ. ΕῸΣ ἔχειν ὙΠ ἄγοι -- εἶναι 
ἘΠ. 1...3.1. 

11. 82, 82. ΤΠ ἢτϑὶ ὅτι -- “ {Παΐ,᾿ (πΠ6 Ἰηάταοὶ ϑἰαίθτηθηΐ αἰΐοσ λέγων ; 
1Π6 βεοοπά ὅτι --’ Βεοδιιβα. 

1. 82. πρῶτος ἤγγειλα. ( . 1. 1. 32. Χοπορποη τοργαβεηΐβ [Π]5 ᾿πίοτ- 

τηδίϊοη 85 ἴῃ {πὸ ἢτβὺ ἰπβίαπος [8]56 (διαβάλλει τὸν Κῦρον), Ἀττι 5αγ5 {Πα 
Ουτὰβ Βεΐηρ' ἀἰβρταςθά (ἀτιμασθεὶς) οῃ. ἀοοοιιπέ οὗ {πΠ6 οἤαγρσε, Ρερδη {ΠῸ 
ΤανΟΪ᾿ ἴῃ ΘΟΠΒΘ]Π ΘΠΟΘ. 

1.85. οὐκ ἔφυγον. (ρ. 1. χ. 7, ἀπῇ 1. 44. π. 
1. 87. ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε. Τη {πε ἀοοοιηΐ οἵὁἉ {Π6 Ὀαίι16 (1. νι]. 27. 1 

15 ποί βαϊα {πα Ασίαχθυχϑϑ 5σ'ανν Ουγαβ. ἢ Πἰβ5 οὐγῃ Παπά, Ραΐ δοσοτγήϊην 
ἴο ῬΙαἴαγοἢ ΠΘ 566 Πὶ5 ἴο ἤανα ἴδ θη {Π6 ογεαϊί οἵ μανίηρ ἄοῃε 50 (Γδυ]ου). 

1.92. συμβουλεύω. Ο. 1. 95, ῃ. 
]. οό. ἔλεγε, “νγαβ5 {πε 5ροκεβιηδη. Ὁ ῃ. νυ. τ66. 
1. 97. ὧς, νυ ὶτἢ Πιΐ. ραγί., ἀσποίεβ ἃ ῬΌΓΡΟΒΕ, “ ἱπίβπαϊηρ ἰο, ὅζα. 
ἐπορευόμεθα (τηρετΐ.), “ΠΟΙ αἸα νγε βίατί νυ τ {ΠῸ Ἰηϊεπίϊοη οὗ σοϊηνσ 

αϑσαϊηδί {πῸὸ Κίησ. Ηον Ογτιβ ἰεα οἡ {πε ἀτβεῖζβ ἔτομη ομα ροϊπί ἴο 
Δποίμοσ, {111 11 νγαβ ἴοο ἰδΐβ ἔο γϑίγταοα {ΠΕῚΣ ϑίερϑβ, ἰ5 το] ἴῃ ΒΟοὺκ 1. 11-ἶν. 

1. τοι. θεοὺς καὶ ἀνθρώπους, “ἴπ [πΠε ἴαος οὗ σοάϑβ δηᾶ τηξη.᾿ Μδην 
νεγθ5 οἰ πουννῖβα ἰηἰσγαηϑιίῖνε (Θ5ρθοῖ  ]ν 1 [ἢν Ἔχρσοθ5 [66 ]1ησ58 ΟΥ βίαϊες 

οὔτ Π4}) ἰαΚα δη δοουβαίνε οἵ {ῃ6 οδ]εοί ἐοισαγεῖς τυλιΐοῖ [ῃ 6 διηοίιο 15 
αἰτεοιεα. ὙΠι5 αἰσχύνεσθαι θεοὺς τηδΔη5 11{6τ8}}Υ “ἴο ΒΕ δϑῃατηβα χεραγά- 
ἵπρ᾽ ἴῃς σοῖβ 45 νυ πεββε5 οὗ οπε᾿β οοπάπιοῖ. 50 «50 ὄμνυμι τοὺς θεοὺϑ, 
ΕἼ ϑσεδυ ὃν (1. 6. ἢ τερσατά 0) {Π6 σοάϑβ. 

1. 1ο2. παρέχοντες, ὅζο., 56. αὐτῷ, 110. “ ρΡγΓεδαηξηρσ ΟἸΥΒΕΙ͂ν 65 ἔοσ Πΐτη ἴο 

Ῥεπαᾶϊί (α5),᾿ 1. ε. “ψΨΠΘη τγα Δ] ονγεα ουγβεῖνεβ ἴο τϑοοῖνε θεηεῆίβ ΤΌΤ} 
Ἠΐτη.᾽ Παρέχειν -- 1 αἱ. ῥγαοδογο, “ἴο ΠΟΙ ἔογννασα, “ραΐ οπββεὶ δἱ δηγ- 
ΟΠ6᾽5 ἀἸ5ροβα], μεποα " ἴο διγη 5}, “ΞΌΡΡΙΥ, ὅζο., ἃ5 ἴῃ 1.113 θείου. 

1. το4ᾳ. ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς. Ορ. 1. 64, η. 
ἔστιν ὅτου ἕνεκα, [1ἰ. “15 {Πετα (Δηγ τη Ρ) οα δοοουηΐ οὗ ψγΒΊΟΠ,᾽ 1. ε. 

“15 ἔΒευα ΔΠῪ τθᾶβοῃ ΨὮγ. 
1. τού. πορευοίμεθα ἂν... εἴ τις, ὅζο. 866 {Πε ουγ [ΟΥΠῚ5 οὗ ἃ οοη- 

αἸτίοπαὶ βοπίεποθ, ἱ. 68, ἢ. 
Ἰ. τοῦ. ἀδικῶντα -- ἐάν τις ἀδίκῃ. (΄Ρ. 1. 66, πη. 



48 ᾿ς ἈΝΟΤΈΣ, 

1. τοϑ. ἀμύνασθαι, ἰπ τη! 16 τ] δοοιιβ. “ ἴο ἀνεηρσα οὐτβεῖναβ ἀροην 
ΟΓ “ Ῥαῃίβἢ Πΐτη. ᾿Αμύνειν ἴπ {Π6 δοίϊνε, ψ ἢ ἀδί. οὗ ρείβοῃ, 15 “ἴο 
αδίεπα᾿᾿ Δῆγοπε, 11. “ τνγατά οὔτ᾽ Βᾶτη ἔτοτη Ηΐπη. 

ὑπάρχῃ, ΒεΓα ἴῃ 15 16 γα] βθηβα οὗ "Ῥερίπ ;᾿ ὑΒθποα [5 οἵ ΠΕσ τηθαπὶπρϑ 

Δτα ἀετίνεα. (ρ. 11. 53, π. “Τῇ δὴν οπα γέ 4οεβ τι σοοά, οἵ " βεΐβ τ8ς 
ΕΧΑΙΏΡΙ6.ὕ 

1, τορ. τούτου, σεη. αἴίει ἡττησόμεθα, “ νγεα »Υ1}] ποΐ Ρε Ῥεαδΐδξη Ὀγ Βῖπι, 
ΟΥ “6 Βεῃϊηα Πϊτη᾿ ἴῃ ἀοΐησ σοοά ἴῃ τεΐαση. Ὁ. νἱὶ. 69. Ἂ 

1. 113. εἰς τὴν ὑστεραίαν, ὅζο., ἃ5. τγε 5ῃου]α πο ἐμ ἰο,) οΥ ἐν {ε΄ 

Πεχί ἄδὺ δα λαά ποίΐ ατιϊνεά. Ἥνκω, 15 “1 Βαγξ οοχηθ,᾽ ἐμεσείοσε ἧκον τ-- 
8 ΡΙαροτίξοῖ. 

1, 114. ὥστε ΜΈ ἱπάϊο. Ἔχρσαββθβ 1Π6 τϑϑα]ὲ 45 ἃ τηδίίοσ οἵ δοΐ, ποῖ δπ ὺ 
Ἰηϊθη464 τοϑαϊε. (ρ. 1]. 89, π. 

ἐφρόντιζον, “Ῥεσαη ἴο Ὀὲ δηχίοιβ. 
1. 11. διαπεπραγμένος, “Πανῖπηρ ΔΟσοΙΏΡ 564 Πἰβ ραγροβθ. ὩΤΠ6 ! 

50-ΟΔ]]Ὲα ρογῇ. ραββῖνε ἢδβ5 οἴζεη ἃ τηϊα]6 (1. 6. ἃ ἰγδηβί να), 56Ώ56, δἂ5 

γέγραμμαι, “1 ἢανε τηδάε ἃ ποίε οὗ ἴἰ ;᾽ ἐπιδέδειγμαι, “1 Βανε ἀρ! γε ;᾽ ξ 

παρεσκεύασμαι, “1 Βαγε ῥτον!64 τηγβ6 1 τ ἃ [Πησ. Ηδετε δοθῆναι 5. 
18 οδ]εοὶ οὗ διαπεπραγμένο. 

1. τι7. ΙΒ Πρ 5} ἀφεῖναι, 2 Δοτ. ἰηῆη. οὗ ἀφίημι, ἔτοτη ἀπεῖναι, ᾿ΓΕ5. 
ἴηῇη. οὗἉ ἄπειμι, αὖϑείηι. 

1. 119. ἢ μὴν, “ νειΠ]ν,᾽ Ἰηἰσοάποος {πῸ νγοσάβ οὗ ἃ βοϊεπῖη οαδίῃ. 
φιλίαν, ρτεαϊοαίίνε, “(Παὲ γε νν1}} τηακα {πε αἰἸβίγιοι ἔθη α]γ. ὙΠῖ5 

15 ϑῆονγῃ ΡῪ {ῃε ροβίζοῃ οὗ ῃς διίϊοϊα ; [πΠπ8 ὁ καλὸς παῖϑ --΄ (Π6 Παπά- 
ΒΟΠΊ6 Ρογ,᾽ Βαΐ καλὸς ὁ παῖς, οἵ ὃ παῖξ καλὸς --΄ [Π6 ῬοΥ (15) Παπάβοσηβ. 
0 ἴῃ {Π6 δορι5. καλὸν ὁρῶ τὸν παῖδα --“ 1 566 {πε ὈοΥ (ἴο ΒΕ) Βαπάβοιπμδ ;᾿ 
Ρυΐ ὁρῷ τὸν καλὸν παῖδα, “1 566 (ῃς Βαπάβοτπα θογ.᾿ 

1.121. ὅπον μὴ τ). “ὙΒΕΤΕνΕΓ 1 15 ποΐ ΡΟββίθ]8, δζο. ΟΡ. 1. ν, 6, 

πρίασθαι οὐκ ἦν. ; 
1, 122. πορεύεσθαι. ΤΗΘ ρῖεβ. ἱπῆῃ. ἰπβίθβδσά οἵ {πΠ6 ἔπίασε (ορ.. 

παρέξειν, 1. τ16) ταν ΡΕ Ἔχρ]αἰπθᾶ εἰΐμοσ ὈῪ βυρροβίηρ {παΐ πορεύεσθαι, 
{|6 ἰέναι, σοπίαϊη5 ἴπ ᾿[5611 ἃ Πιΐατε τηθδηΐησ, ΟΥ (45 Μτ. ΤΆυ]οσ {πη Κ5) 
ὈῪ τεΐβγθηςα ἰο {Π6 ἰδοίΐ {Παΐ [Π6 τηᾶγο ΒΕΡΊη5 αἴ ὉπΟΘ. 

διὰ φιλίας, Ξο. χώραξ. 
1, 125. ὠνουμένους, “ ὃν Ῥυτομαβίησ ποτα. Ὁ. 1. 66, π. 
1. 126. δεξιὰς, “ ρΡΙεᾶρεπ, ἴο σίνε (ῃς τὶρῃίξ παπᾶ Ῥεΐηρ {Π6 βτηρ]εβὶ 

Δη6 τηοϑβί παΐθγαὶ [οΚεη οὗ δῃ ἀρτβειηεηΐ. ΟῬ. ἵν. 5. 
1.130. ὡς, 45 ἃ ργεροβι[ἴοῃ, ἰβ ΟΪΥ τι564 τυ] ἢ Πατηθ5 οὗ Ρεύβοηβ, δηὰ 

ΒΟΙΊ ΘΕ Π]65 γἢ {Π6 πατης οὗ ἃ ρίας βἰδηάίηρ [ὺσ 15 ἱπμαθιίαηΐβ. Α5 
[ῃ6 οοπ)ιπηοίίοη ὡς 5. ΘΟΙΠΙΊΟΠΙΥ ρῥτεῆχεα ἴο πρὸς, εἰδ, ὅζο., ἢ ἴμ6 
δοοιιξαίϊνε, 1 οαπὴρ ἴο ΡῈ τἰε4 δἷοῃςε ἰηβίθδα οὗ [8686 Ῥτθροβί[ἰοῃβ. δ 

(ΟΙγάε, αγεοὶ ϑγμίακ, 8. 59. ΟΡ 5. 1ὖ.) ἷ 
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ἐπειδὰν -- ἐπειδὴ ἂν, “45 ΞΟΟῚ 45. (οπροιπάᾶς οἵ ἂν ἴακα (ἢ 6 5] απο- 

ἔνε ἢ τὰ (ῃ6 δοτὶϑὲ {πὸ παν {ῃ6 ἴογοβ οἵ “5411 αν ;᾿ [“«1. “δὶ 

ΠΟΡΌΓ τὴ ον ξοεγο.; 
1.121. συσκευασάμενος. (. [ϊ. 21, Π. 
ὡς ἀπάξων. Ὁ ρ. 1]. 97, π. 
Ἰ. 1232. τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν. Ορ.ἕ]. γ6, π. 

ΓΠΑΡΤΕΝ ΤΥ, 

Ἰ. 1. περιέμενον Τισσαφέρνην, ο. Τλυτίηρ {Π15 ἰηΐοσναὶ Ατίαχουχοϑ 
οΟἸε σαί Ἠἰ5 νἱοΐοσυ αἱ Βαθυίοπ, απ τεννασγαβα “ΤΊββαρθοσηθθ ἰοσ ἢϊβ 
ΒΕΓΥΙΟῈ5. ὈΥ οἰνίηρ ἢϊπὶ ΠῚ ἀδυρῃίοσ ἴὸ νι (1. 44), ἀπά ἴῃς βαίγαρυ 
νΥὨοἢ Ουττβ μα Πε]ά. 

Ἰ. 5. δεξιὰς, “Δϑϑιταηοεβ. ΟΡ. 111. 126, η. 850 ἴῃ 1 αἰΐη σδκίγας ΌΥΥΘ, 
ἑομάογο, ὅζο. “ἴο οἴευ ρ]εᾶρεϑϑ οἵ []επα 5 Πρ. 

1. 6. μὴ μνησικακήσειν, “{παὶ ΠΕ νγνου]α Ῥεδαγῦ {Π6 πη πὸ συυᾶρα.᾽ ἘῸΓ 
ἴπε σοηδβίγαοίοη ΟΡ. ν. 1ο, δεξιὰς δεδομένας μὴ ἀδικήσειν. 

1, 7. τῆς ἐπιστρατείας, σεη. οἵ τεβρεοΐ, “7207 {Ππεὶγ τηδτοῃϊηρ ἀραϊηϑέ 
Βίτη.᾽ 
μηδὲ... μηδενός. ΟΡ. ἴϊ. 81, η. 
1, 8. ἔνδηλοι ἦσαν... προσέχοντες, ὅζο. “ ν᾿ ἀο πεν Ῥαρδη ἴο ΡΥ [655 

αἰζεπίϊομ, ὅζο.᾽ Δῆλος (οΟΥ φανερὸθ) ἐστὶ ποιῶν -- “1 15 ενάεπί {Παΐ Πς 
15 ἀοϊπρ,᾿ ΟΥ̓ “Π6 15. Ἔυἱ θη γ ἀοίηρ; [Π6 Ῥεύβομδὶ οοπδίγαιοίίοη Ρεϊηρ 
Ῥτγαίδιτεα ἴῃ ατεεὶς. 

1. τι. ἔλεγον. ΟἾβεγνε [Π6 Ὁἤδηρα οὗ 5] εοΐ ἔτοιη οἱ περὶ ᾿Αριαῖον ἴο 
᾿ οἱ Ἕλληνες (5 ρρ!Π]εα τοτη 1. τοὺ), τ ἢ νΠ]Οἢ προσιόντες 15 ἴῃ ΔΡΡοΒι(Ιοη. 

1. 12. ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο, “νου ]α αβίθθμι 1[ἰ δὴ 4]]-ἰτηροτίδηΐ 
τηδίζου :᾿ ἱ. 6. “σοῦ α ἀεβῖτα ἀθονε 411] [Πϊηρβ. 80 περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, 
 1,Αἵ. πιαρπὶ ασογθ. 

1. 15. ὑπάγεται, “15 οΥ̓ΔΓΪΥ ἱπάποίηρ' π5.᾽ ΟΡ. 1. 97, π. 
1. τό. αὐτῷ, {Π6 ἀαλίνιι5. δοηλγη αἿΪ (ΟΥ ταί ου ἑρμοοηιοα), οὐ “ εἰ ΐοα] ̓  

ἀδίϊνε, “ θεοδιιβα 'θ μηας ᾿Ϊ5 ἀυύτὴν ἀἰβρετβθᾶ. (Ὁ. 1. 1, 64, π. 
1. τῦ. οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ, ὅζο., “6 Μ1}1 ἱπαυτ δ Ὀ]ν αἰίδοῖς πι5,᾿ |. “τί 

15 ποῖ (ροββι]6) (ῃαὲ ἢβ ψ11] ποί, ὅζο.᾽ 1,αἱ. “)ογὶ ποτὶ ῥοίδεέ φεῖπ. 
1. τ8, ἀποσκάπτει ἢ ἀποτειχίζει, “ 15. ουἰἰἱηρ ὁ} (ἀπὸ) οὔτ γείγθαϊ ΌῪ 

ΒΟΙΏΘ ἰγθη ἢ ΟΥ νγ8]].᾿ 
1. το. εἴη. ϑοπηα τεδᾶ η), {86 ἀϑιιαὶ τηοοα δἴζευ ἃ ρυΐποῖραὶ νεῦρ ἴῃ ἃ 

ῬΓΙΓΊΔΤΥ ἴεηβα (ἀποτειχίζει). Βαΐ {Π6 ορί. τηατῖςβ [ῃ6 ἀββίρῃ ἃ5 εχ βίϊηρ 
ἴπ {Π6 τηϊπᾶ οὗἉ [Πε ἀΐηρ' ταί μεσ {ῃδῃ ἴῃ {Παἰ οἵ ἴῃς ασεεῖκβ, απᾶ αἴσοὸ {ΠῸ 
Ἰτη ΡΥ ΟΡ ὈΙΠΥ οἵὗὨ 115 Ἔνεσ Ῥεΐπρ' βιιοοαβϑῆα, τε {7.50 δ ἐπαΐ ΟὟΤ γᾶν τιὶρ 

Ὀ6 τηδ4β ᾿ἱτηραββαθ 6. 
Ἰ. 20. τοσοίδε ὄντες, “50 ἔξ ἃ5 γχὲ ἀγα. Ὁ. τοσοῦτον, ἷ, 51, ἢ. 

Ἑ, 
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1,21. ταῖς θύραις. ΟΡ. !. 48, π. 
Ἰ.. 24. ἐνθυμοῦμαι μὲν, ὅζο., “ἰπΠουρἢ 1 ἔδεϊ [6 ἔογοβ οὗ 11] {πμαΐ γοιι 

58 Υ, " ἐννοῶ δὲ, 5.[1}] 1 φοηϑ᾽6τ.᾽ Θυμὸς 15 [Πε Ξεαΐ οὔ δτηοίίοηβ (αηει:5), 
νοῦς, ἴπΠ6 τῃ1πΚίηρ' [δου] νυ (7:6715}. ἵ 

1. 25. ἐπὶ πολέμῳ, “Οἡ ἐεγ7η15 Οὗἁ νγᾶῦ ;᾿ 1. 6. “45 ϑπϑιηΐαϑβ. 
παρὰ τὰς σπονδάς. (ΟΡ. 1. ΙΟΙ, π. 
Ι.. 27. ἐπισιτιούμεθα, {με “ Αἰες  Παΐατε. ΟΡ. 1. 25, Π. 
ὃ ἡγησόμενος -- φμὶ νἱαηι ηιοτιδίγθί, ὅ66 ποίξ οἢ ὅ τολμήσων, Ἰἰϊ. 10. 
1.29. ἀφεστήξει. ΤΗὶς Γαΐατα 15 ἐογπιβα ἴτοπὶ ἕστηκα, ἴΠ6 ρετί. οὔ 

ἵστημι, νΥἸ ᾿τεβεπηΐ τηθδηΐϊησ. 80 τεθνήξω ἵἴτοτῃ τέθνηκα, “1 τὴ ἀδαα. 
λελείψεται, 11|. “11 Πᾶνα Ῥεεὴ εἴτ᾽ (116 {αΐυγε ρΡεγέεοί), 1. ε. “σε 

5841] ταν πο {τἰεπα 1θΕ,᾽ “τε 5841] βημα οτγϑεῖνος συϊτ ποὺ ἃ τὶ οπᾶ. 

]. 2ο. ὄντες. 55. φίλοι, ἱ. 6. Ατίαειιβ ἀπά ἢϊ5 ραγίυ (Μδοιηῖομδε!). 
1. 32. τὸν δ᾽ οὖν Εὐφράτην, ὅτο., “ Ῥαΐ 45 ἴἰο {πε Ἐπιρηγαΐεβ, νγε Κπονν, 

ὅς. Οὖν ἰ5 ῬγοδὈΙΥ ἔτοτῃ ἐὸν, (πΠ6 Τοηὶς πϑαυΐ. ρατί. οὗ εἰμὲ, ἀπ τηθδηβ 
Πόσα ]ν “ἴῃ ἔδοι, εποα {Π6 ᾿πθγθη 14] 5βεηβα οὗ " {Πποσεΐογε, νγὰβ ἀδυνεᾶ, 

Ὡ ΕῸΓ Εὐφράτην, 45 ἰῃε οδ]εςΐ οὗ ἴσμεν, οΡ. 111. 45, ἢ. 
1. 22. ἂν --ἐὰν, Ὀεΐοτε δέῃ. Ορ. ἱ. 48,5. ΕῸΓ [86 τεάβϑοῦ ΜΕΥ {Π6 

τοὶ μα ποὺ ΠΟ σαν ΙΓ 566 1. 35. 
1. 26. νικῶντες, “ὑ7 νγε σοπηπετ. Ορ. 1]. 66, π. 80 ἥττωμένων {ο]]ονίην. 
1. 37. μὲν εἰ ρῃαβίβεβ ἔγὼ, οὖν -- “1Ἰηὴ σοπβρεηπεποο᾿ οὗ ἴπεβε Τςοη- 

51 4Θγδί]0η8. 
βασιλέα, ρυΐ ἢτϑί ΤῸΥ επρἤ δ β5, ἀπ αἰζεγννατάβ τερεαϊεα Ὀν αὐτόν 

(1, 39). ΤΠῖ5 5Θο ΡΥ αὐνκυγασά τορϑτοπι δηα {Π6 τρια βεαπεποα οὗ 
τπουρῆς ἴῃ ἰῃς [Ο]ονηρ οἴδτβα ( ὀμόσαι καὶ δεξιὰν δοῦναι καὶ θεοὺς ἐπι- 
ορκῆσαι, ὅζτς.), ἱπάΘ6α {πΠ6 επίϊγε βίγαιοίατγε οὗ {πε βεπΐεηςςβ, βηονν {πε ἐχοϊίεα, 

αἰτηοβί ἀθβρογαία, βίαία οἵ ΟἸβαγομιβ᾽ τηϊηα ὁπ (ῃ15 οοσαβίοη. ὍΤῆα βεηβα- 
15-  Αβ.5 ἴο {πε Ἰκίηρ. .. .1 ἀοη  5εὲ6 ψῃαΐ π6 νγαηΐβ ὈῪ 411 ἔῃθβε οαἴῃς. 
δ ηα ρ᾽εάσεβ, {6 ΟΠ]Ὺ τηθδηβ ἴο ρῬευατα ΠΙΤη561} αἴζευ 411. ὍΠ6 βρεεοῖ 
15 ἀοι Ε1655 τεοοσαθα ΡΥ ΧΕΈπορἤοη τ Οἢ 45 ΠΕ Πεατά ἰΐ ἀε]νεσεά. 

1.40. θεοὺς ἐπιορκῆσαυ, “ἴο ΘνγΘ8Γ [4 ]5εῚν δγ,᾽ ΟΥ̓ “ἔπ ῥγεϑερισ οἵ ἴῃ6 
σοάβ.᾽ (Ὁ. 11. 101, ἢ. Τῆς ἐπὶ ἴῃ ἐπιορκεῖν 15 ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἐρεέεγιδῖνο, Ἰ1ΐ. 

ΚΘΎΤΕΔΥ ἴῃ ΔαΘΙΓΠΟη,᾿ ΠΘποα τε νῃδαίὶ τνα 08]] “λαγὰ ϑυγεατησ ;᾿ {πε6 ἰάθα 

Ῥείηρ (Παΐ εχίτα ργοζεβίδιοηβ ἱπΡΙῪ ππίγας Πα] η655. Ορ. 1.41. “2εγ-)υγαβ,. 
Θοστα, “ σν δῦ -5 Ομ υγΎ ἢ,᾽ ΟἿΓ “ ον -ϑνγθατ. ὶ 

1.43. ὡς ἀπιὼν, “Ρυγροτγίίησ ἴο σο, ἄπειμι Ῥεϊηρ ἔαΐαγα ἴῃ 5656. 
Ὁρ. 1. 97. π. Ἠΐϊβ “Βοπχθ᾽ ψου]Ἱᾶ ᾿ὲ ἰῃ (ατῖα, 111. 76, πῃ. ; 

Οτομΐδϑ νγὰβ βαίσαρ οὗ Αττηβξηϊα. Ἦδξ 15 βϑῃρροββᾶ ἴο 6 {πε Οτοείες 
νου Ρ]ἴατο ἢ τηθηςοηβ 45 Βανὶπρ' τηδυτεα ἈΠοάορτηα, ἃ ἀδιρηΐεν οὗ 
Ατὐΐαχογχεβ. Χεπορδοη αἴ50 τεοογάβ (μἰ5 ἔαοὶ (111: ἰν. 8 13) οτηϊ εἶπ Ποῦ 
ὨδΙη6 ; Βεῆοα Ὀρόντας 15 ρΡτοΌΔΡΪΥ (Πς 5 θ]εοὶ οὗ ἦγε Βετθ. Βαΐ, δοοοτά-. 
ἰησ ἰο Τὶοάοτγιιβ ϑἴσαϊιβ, ΤΊββαρμεσηε5 ΠΩ͂ αἶβο τηδιτιεα ἃ ἀδυρῃίοσ οὗ 

ἴῃς Κίηρ. 566], ᾿, ἢ, [ 
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Ἰ. 44. ἐπὶ γάμῳ, “45 Πἷ5 ννεάᾶρα νἹΐδ,᾽ 11{, “ον ἐογΉ15 ΟἹὨ τηατηαρο. 

ΟΡ. 1: 28,1. 
1. 49. ὑφορῶντες. 8:6 ὑφοράω ἰη Τιοχίοοη, ἀπά ορ. 1]. 9, 10. 
αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν, “ὈΥ {ΠοΠΊΞ ον 5 ἀρατί ᾿ (Ταγ]οσ). ἘῸτγ αὐτὸς -- μόνος 

ΟΡ. {ϊ. 6, 36, . ᾿Εφ᾽ ἑαυτῶν ἰδ ΡΙΟΡΟΙΥ “ ἀεροπαϊηρ' οἢ {Πποιηβοῖνεϑ. 
1. 51. ἐφυλάττοντο ἀλλήλους, ᾿Καρί οἡ {Πεὶγ σιιατά ἀραϊπβί θδοῇ 

οἴμοι. ὙΠῸ δοΐϊνε, φυλάττειν, 15 “ἴο σιατγά;, οΥ “Ῥτγοίβοϊ ̓  δηνόῃδ (1, αἴ. 
σανεγα αἰϊοιῖ), ἴῃ 6 τη 416, φυλάττεσθαι, 15 “ἴο σπατα ομεϑε  ἀραϊησί ᾿ δηγ- 
ὁπ6 ([4[. σανεγε αἰϊᾳιιθη1). 

]. 53. ἐκ τοῦ αὐτοῦ, “ΠοΠ) [6 5δ1ὴη6 βροί.᾽ ΕῸΓΪ ὁ αὐτὸς -- ἑάογηι 
Β ὁρ. 1. 98, 2. 

1. 54. ἐνέτεινον, ΡΙΟΡΑΌΪν “ (Πτραίθηθα, 1,4. ἐμέοριογο. ϑόυὴβ ππάου- 
βίαπα 11 οἵ Ὀ]οννβ δοίπα]]ν 1ηϊοίαα, 
ΒΡ. παρεῖχε. (Ρ. 111. 102, ἢ. 
Ἢ, 6. τὸ Μηδίας καλούμενον τεῖχος, “{Π6 Δ 411 οὗ Μεαϊα,᾽ 50 οα]]ε4 

Ῥδοδιιβα ἴ νγὰβ 1 ἴο Κεαρ (6 Μεάεβ ουέξ οἵ [6 ἐδ 116 αἰβίσιοί οἵ 
ΒΑΡ] οηΐα (}ι5ι 45 (πε “ ΡΙοΐβ᾽ ΝΥ 411 νναβ ἃ ἀδείξηοε δραϊηβί {Π6 ἱπουτσβί οηβ5 
οὗ ἴῃς Ρίοί5). Τὶ εχίεηεα ἴτομ {πὸ ΤΙρτὶβ ἴο 186 Ἐπρῆηταίεβ, θαΐ 1ἰς 
Ῥοϑιίίοη 15 ἃ τηδίίεσ οἵ ἀἰβραίθ. ὍΠε οἱ άεγ ἤθοσγυ, οἵ (ο]. Ομθβπευ, Μυ. 
ΑἸηβυγοσίῃ δηα οἴμεῖβ, ρ]αοθαά [ἢ15 νν8}} πϑᾶγ ἴο ΕἸ]. ἢ οἡ [Π6 ἘΠΡΉταΐοϑ, 
ΔΌοι ΙΟΟ τη1]165 ΝΟΥ. οὗ Βαρυ]οη, δηᾶ Ἰἀεπίιπεβα ἃ νἹ ἢ 5ΟΠΊ6 το π]δ] 5 
Κπονῃ 85 5144 Νιτηγοια. 1Ὲ 15 ΘΙ ρροβεᾶ {Πδἱ {Π6 διτὴγ δά δἰγεδάν ραββεά 
ΚὨΓΟΙΡΉ ἃ σὰ ἴῃ {15 νγα]}} δὲ 115. νγεϑίθιῃ δηα οἡ {πεὶγ νγᾶὺ ἴο (πηαχα 
(1. νῇ]. 8 15) απά ἐπαΐ ΤΊ ββαρῆειηεβ πον Ἰεὰ ἰῃ6 τϑεῖκζβ Ῥδοὶς [ἢτοῦρἢ 
{Π15 σὰ ἴῆτγεε ἄδυϑ᾽ Ἰοιτηου (τρεῖς σταθμοὺ5) ἴπ ἃ Ποτηενγασά (οΥ ποτίῃ- 
Ὑγαβίευ]υ) ἀϊγεοίίοῃ (ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν, 1. 432), ἀΔῃὰ πεη Ῥτουρῆΐ ἐμ επ 
τυϊε]ιῖνε (εἴσω), 1. ε. το ἴῃ Ξουίῃ 5146 οἵ, {πε νν8}} αραΐῃ ; μἰ5 οδ]εςοΐ Βεϊηρ 
Ῥοίῃ ἰο ρεῦρίεχ [βϑῖὴ δ5 ἴο {ῃεῖγ τουΐε απᾶ ἰο σαΐϊη {{πὶ6 οσ πηδίυσίηρ 

᾿ς Βῖ5 οὐῃ ρίδη οὗ ουἰίηρ οὔ {Πεῖγ τείτεαί. ὙΤΠῈ τηδὶη οΡ]βοίίοη ἴο (ἢ 15 
ἘΠΘΟΥΥ 5 ἐμαὶ Χοπορῃοη ἀδβουθεβ [ῃ6 411 οἵ Μεάϊα 85 " ποίΐ ἔδυ ΠΌΤ 
ΒαΡυ]οη᾿ (]. ὁο). ΤῊΪΐ5 μαβ Ῥβεὴ τηδεί ὈΥ ἔπε ϑιρροβί(ίοη {παΐ ἢς νγὰβ 
ποί αὐγατα οὗ μανίηρ ραββεᾶ 1ξ οὴἡ [ῃ6 γγᾶγ ἴο (υπαχα, 8 ἰαῦσα ρογίϊοῃ 
οὗ 1 Βανίηρσ Ῥξεη θη] ]5ῃη64 αἱ (Π6 ἐπα πεχί ἰο {Π6 ἘπρΗταΐεβ, δηα {μδὲ 
ἢ ᾿τηαρὶπεά 1ξ ἰο ΒῈ τη ἢ πϑατεὶ ΒΑΡυΐοη ἰμδηῃ 1ἰ τε α}]}γγ νγα5. ΤῊ Ϊβ ἰ5 ἃ 
ῬΟΒ5ΙΡ]6 Ῥυΐ Βατά]ν ἃ βαἰἰβϑίδοίοσυ εχρὶαπαίίοη. Μτ. ατοίε, τε)βοίίπρ' {Π6 
4Όονα ἰδοῦν, ρίασαβ ῃ6 νγ7811 βοιηθνμεσα ἰο {Πς βομές οἵ (ππᾶχα, ἀπά 
ΒΕ] Ιαναβ {πδὲ ἐμ τεεῖκα πον βὰν ἰἰ ἴοσ {86 ἢτϑέ {{π|6, [Πε πηεπίίοη οἱ ἴΐ 
ἴῃ {πΠ6 ΕἸγϑσὲ Βοοκ Ῥείῃρ ουἱξ οὗ οτγάεξσγ ἰῃ {{π|6δ. ΤῊΪ5 τηακα5 ἃ αἰ βου ἐγ 
δθουέ ἐς τρεῖς σταθμοὺς Πετα, {πε ἀϊδίαποα Ῥείηρ ἴο" 5μοτί ἔοσ ἃ [ἤχει 
ἀδΥβ᾽ τηάτοῃ ; Ρυΐ Μτ. ατοίς νγουἹά οοτηριίε {Π686 ἔτομη ἐπ {πὴ6 γΠ θη 
ἴῃε ατεεῖκβ κίατίεα τ ἢ Αὐίδειϑβ (11. 68), ποΐ (45 ἴῃς παιγδίϊνε ββειὴβ ἴὸ 

 ΠΏΡΙΥ) ἔτομῃ {Π6 {ἰπ|6 θη ΤΊ θα μεσηθβ Ἰοϊημεα ἐῃεὰ. ΕῸΪ ἀδίαι]β 56 α 
Οτοίε᾽β Ηϊϑέ. 97 Ογθεοθ, οἢ. Ιχχ, ποίβ, δηᾶ Μτ. Ταν]οῦβ δά ἀϊτοηδὶ ποὶς 
ΟὨ 1, νἱῖ, 8 15. 

Ε 2 
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1.62. διώρυχας δύο. ὙΠεβε σγεῖε το ουὐἱ οἵ {Π6 ἔουγ σαπαἷβ πηθη- 
{ἰοπεά ἴῃ 1. νυἱῖ. 815. ὙΠΟΥ πιυβί μανα Ὀδαη ΠΘΔῚΓ [Π6 41} οὗ Μεαϊΐϊα, 
Δηα ἰο {με βουίῃ οὔτ, Ὀαΐ {ΠεῚΓ εχαοΐ ροβιζοη οδηποῖ ΡῈ Κποῦχῃ 85 ἰοηρ' 85 
{μαΐ οὗ [ῃξ νγ4}} 1561} 15 πποογίαϊῃ. ἘΕῸΓσ [με διώρυχες, τάφροι (1. 64) ἀπᾶ 
ὀχετοὶ (1. 660, 566 111. 42, ἢ. 

1. 632. ἀπὸ τοῦ Τίγρητος, ΟἸΠΕΓ ΒΙβιοτδηβ τερτεβεηΐ {Π6 σδΠ8]5 δ5 
βονίπρ [Πς τανεῖβε ἸγᾶΥ, ἴγοτα {μῈ ἘΠΡΗγαΐεβ ἱπίο {Π6 Τίστιβ. Βαΐ "{ΠῈ 
αἰθεγεποε ἴῃ {πε Ἰενεὶ οὗ [Πε τίνειβ 15 50 βῇρῃηί, ἰπαΐ ὈΥ αἰζεπίησ (ῃ8 

ἀϊαρσοηδὶ ἀϊγεοίίοη οὗ ἃ σϑπᾶὶ {Π6 νγαΐθιβ οουἹᾶ Ἀὲ τηδάβ ἴο ἢουν εἰἴπεσ 
τγαγ. Αἰπβνγόσίῃ, Τγαυεῖς ἔτι ἐλ ΤΥαοῖ οΓ ἐπ Τεπ Τ' κοιιξαπάᾶ, Ρ. 89. 

1. 69. Σιττάκη. (ΟοΙοπεὶ ΟΠ εβπευ, “τακίησ (6 ἀϊδξίαποα Ὀδοκνασζά. 
ἔτοπι {πῸ Κπονγῃ ροϊηΐ οὗ {Π6 τῖνεγ Ζαθ᾽ (νυ. 1.), ρβίδοες διτίαςσε “δθουῦΐ ἴδῃ 
ταῦ ε5. ποίη -νγεβὶ οὗ Βαρῃάδά, πεᾶὺ ϑῃεσίδΐ εἱ Βει Πα, ΟΥ 186 ΝΥ Εϊΐς. 

Κἰνεσ. 
1. 7γο. παρ᾽ αὐτὴν, “πεατ (ΤΠ. “ ΔΙοηρβίάς οἵ 1{.᾿ Παρὰ ψΙ δοσι. 

ἀεποίεβ δα έθρϑίοε ἸῺ ΒΡΘΟΘ 85 0611 δ5 τηοίϊοῃ ἕο 8ῃ οδ]εοΐ, ἃ5 παρὰ τὴν 
γέφυραν πέμψαι, 1. 83. 

1. γ1. δασέος δένδρων, “{ΠΊΟΚΙΥ φῬ]δηΐεα τ] ἰτγεεβ.᾽ ἃ ἀ]δοξῖνεβ τ ρ  γἱηρσ 
Γ]Πη655, ΟΥΓ 1ΐ5 ορροβίίε (45 πληρὴς, κενὸς, δζο.) ἰ4Κα {Π86 σεπίξίνε ; Βαΐ 
δασὺς ΠΟΙΏΙΠΟΠΪΥ ἰακεβ {πΠ6 ἀδίϊνε, δ5 δασὺ πίτυσι μεγάλαις (ΥἼ]. 
ψἱ. 8. 6). ᾿ 

1..7γ2. διαβεβηκότες, “ἐλομρῆ ἴμεν μαᾶ οτοββθᾶ, Ῥαϊαποβᾶ ἘὈγ μέντοι, 
“Βονγενοσ, []ονσίησ. ὉΡ. 1. 66, πη. 

1. γ4ᾳ4. πρὸ τῶν ὅπλων, “ἴπ τοπί οὗἉὨ {πεῖν ηυδτίετβ.᾽ ΟΡ. 1Ϊ. 101, πη. 
1.. 77. καὶ ταῦτα, ὅτο., “ἀηα ἐλαέ ἴοο, ὅζο, ; 1. 6. “ πον Πςίαπάϊηρ [Πα 

ΒΕ σᾶτηβ ποτ Ατίδειβ.᾽ Χαποόρἤοη ἱπ{ϊπηδίεβ 15 βυβριοίοη {μαΐ Μθποη 
νγᾶ5 Ὀτνυ ἰο {Π6 Ῥεγβίδῃ βοβειηθ (Μδογηίςμδε]). 

Ι.. 79. ὅτι εἰμί. ἘῸΓ 4 ἀϊτεοῖ βρεεοῖ ἱπίγοάποβα ΒΥ ὅτε Τρ. ἴϊ 
100, ῃ. 

1. 82. τῆΞ νυκτός. (. ἰΪ. 6, π. 
1, 82. πλησίον, «ἄγετ, Ραΐ -Ξ- δὴ δά]εοϊϊνε. (Ὁ . ἰ. 93, ἢ 
1. 86. ἐν μέσῳ, ὅζο. (. 1. 99. 8η6 1]. 15, ἢ 
1, 88. φράζωσιν, “τερεαῖ. (Ὁ. ||. 13. π 

1. 89. ἐταράχθη (δ4οτ.), “ε νγαβ αρ᾿ίαϊεα᾽ αἱ ἴδε τηοτηεξηΐ ; ἐφοβεῖτο 
(πηρετί.), “ΠῈ νγὰβ δαττηβᾶ᾽᾿ ἔοσ βοπδ {{π|6 αἰζεγνγατσάβ. " 

1. 91. οὐκ ἀκόλουθα, ’ ἱἹποοπεϊϑίεηΐ. Μτ. ΤΑΥΙΟΙ σοτάραταβ {Π6 ΕἸΈΠΟἢ 
“ ἐηιοοτιξέφμενιί. ἡ Νοίε (ῃ6 μείηγε τηδηϊίνεβ, “6 (4]Π|6σεα) ἀεθίσης οὗ 
αἰϊαοκίηρ, δτς. ἢ 

1,92. δεήσει, ὅτο., 4 Ξιάάξη ἰγαηβίτοη ἴο ἴῃς αἰτγθοῖ ἔουτη οὗ εἰμφν- Ξ 
ἔτοτα [ῃς ἱπαϊσγεοῖ (ὡς οὐκ εἴη, δερ Τρ ἘΠ ΕΣ Ἐπ 

1. 94. ἂν, ἔοι ἐάν. (Ὁ. 1. 48,1. 
ἔχοιμεν. ἄν. Α οοπάϊτϊοπαὶϊ βεπΐθηοα ἰηἰγοάιιοοα ΒΥ ἐὰν 15 π5ῸΔΙΠΠΥ͂ 

[ο]Πονγεὰ Ὀγ ἰμῈ ζαϊ. ἱπάϊς,, 45 ἔξουσιν (1, 96). Ορ. ἱ. 68, π. Βαϊ {πε΄ 

να να . ΨΟΡΟΓΝ ΥΩ, 
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οΡί. ψι ἢ ἂν 15. οἰΐθῃ τιϑεα 8 ἃ 1655 ἀθοϊ ρα πιοᾶς οἵ ὀὌχργοβϑβίησ (Π6 
Γαΐαχο, “1ἰ τυομϊα Ὀς,᾽ ἱποίθαα οἵ “1ἰ τοὴ!! Ῥο.ὄ 

ὅποι σωθῶμεν, “ὙΥΒΪΓΠΟΙ να ΤΑΥ͂ ΡῸ [ὉΓ 5α[είγ.᾿ Σώζεσθαι, αἃ5 ἃ γεΙῸ 
οἵ πιοίΐοῃ, τη θδη5 “ἴο σοί βαίεϊ ν᾿ δηγννῃετο. 

1, 97. πολλῶν ὄντων. “ ἐλοηρἢ ἴῃθτα Ὀς τηαηγ," ἱ. 6, " λοιυόυεν" ΠΤ ΘΥΟτΙΚ5 
1ΠῈ ταν Ῥε. Ορ. :. 66,η. 

πτσο. ὅτι. .΄. ἔνεισι. (Ρ. ἱϊ. τοῦ, Ἡ. 
1, 1ο2. ὑποπέμψαιεν. Ὑπὸ πηδδη5 “ἸῊ δη πραογπαηπα οὈ]θοῖ.᾿ ΟΡ. 

1. 15,1. 097.Π. 80 ὑπόπεμπτος, 111. 111. 8 4. Τιαἰ. δεδβηγηίεγ6. 
1. 1το4. ἐν τῇ νήσῳ. ΤῊΪΒ “ ἰΒ]απα᾽ νναὰβ [οστιηθδᾶ ὃν {πὸ Τίρτὶβ απᾶ 

ἘπΡηγαΐεβ αἱ εἰ Ποῦ εχίγεστηϊίυ, δηα [Π6 ἴνγο οδηα]β (1. 62) ἱπίοσβθοίίησ. 
1. τοό. πολλῆς... . οὔσης ἰ5 ἰη ἀρροϑπί(ἴοπ νυν ἢ χώρας. 
τῶν ἐργασομένων ἐνόντων ἰ5 ἰΠ6 σοη. ΔΌ5οΙ πο, “ Ποτα Ῥοΐηρ τηθη ἴῃ ἴΐ 

ἴο ουἱἱναῖα 1. 
1. ττο. οὔτε... οὐδεὶς οὐδαμόθεν. Α σοοά ἱἰηδίαπος οὗ {πΠ6 τυ ]{1- 

ῬΙἸοσαϊίοπ οὗ περαίϊϊνες ἔογ {ῃ6 βακε οἵ ευρῃαβίβ. Ορ. ἰϊ. 81. [Ιῃ οἱ θυ 
ἘΠ ΡΊ5}) {Π15 νγαὰβθ σΟΠΊΤΊΟΗ, 6. σ. Οἤδθοοσ, Ρτοίοριιθ ἰο Οαπμέογδινν Ταΐο5, 

τ 50. 
“Ἣδ που γεῖ πὸ νυν] ]δηῖα η6 βαγὰβ 

, Ϊὴ 4]}1 Πῖ5 11ῖδ ππίο πὸ ΤὩΔΏΠΕΙ Μ]ρὨίε. 
1.115. τῶν παρὰ Τισσαφέρνους, “ σομηΐηρ ἔτΟΠῚ ΤΊΒΒΑ ΡΠ ΘΓΠΕ5,᾽ ἃ ΘΟη- 

ἀεηβθα Ἵχργαββίοη [ΟΥ̓ “βοπὴς οὗ [ἢ ατεεκβ ῆο ὑγεγα τοὐέ "ΤΊΒΒΑ ΡΠ ΕΥ̓ ΠΕ5 
τεροτίεα 2 γι μῖηι. (ΟΡ. 11. 2, πη. 

1, ττ6. μέλλοιεν. ΤῊς ορί. ᾿ἱπάϊἸοαῖε5 {Παΐ {Π6 βίαϊθπιθηΐ τηδὺ Ὀε ἴα]βε, 
85 1π οὶ 1 νγαὰβ. (. ἱ. 14, 1. 

1.121. ΤῊ ῬΏΥΒΟΙΒ, 1 ἃ τίνοσ, ἢαβ Ῥεδὴ ἰἀθης εα ψίἢ (ἢ. ΑΘ ΠῚ ΟΥ 

ΑἸΠαΐπι, ννμῖ ἢ ἤοννβ ἱπίο (ῃς ΤΊρτίβ ἔτοτη (Π6 πουίῃτ-εαδί. Βαΐ (οϊοπαὶ 
ΟΠ βηθυ Βα] εν ἴ ἰο θα [πε ἀποίεπί σαπὰ] πον 45 [Π6 ΝΑ νγαη, 5οτ]6 

 ΨΑΥ ΠΙΡΠΕΘΓ ΠΡ, Δη4 ΡΪδοεβ {πε οἰΐε οἵ Ορἱβ ἃ Π|{| ἀθονε {πε Πᾶσα οὗ 
Καίτη. Τί ἰ5 βῃρροβεᾶ ἰμαΐ Χεπορῆοῃ τηδάβθ ἃ 5: ΠΉ]ΔῚ τηϊδίακε ἸΠ 
Ταρατὰ ἰο {Πς Τλατγαάαχ (1. ἱν. 8 10) δπᾶ {6 Μδβοδβ (1. ν. ὃ 4), ψῖο ἢ ΒῈ 

604}15 ποταμοὶ, [που ΡῊ ἰΠΕΥ 4Δ΄6 τϑ]]ν Ομαππεῖ5 ἀπρ ἔτοτη [Π6 ἘΠΡἢγαίαβ. 
Μτ. ατοίε ἴῃ Ηϊβ τηδρ τηδτῖκβ (πῃ ῬΉγβοιυβ ἀἸβεϊ ποῖ]ν δ5 ἃ χίυογ. 

1. τ28. εἰς δύο, “ἐννο ἄδερ,᾽ οὐ " ἴῃ ἄοιθ]ε ἢ]6  (Τυ]ου). Εἰς ἀεποίεξ: 
ἘΠ ΠΌΤΩΡΕΓ οὗ ρατγίβ αδοογαϊηρ ἴο ννΒῖοἢ της ἀἰνίβίοη 15 τηδᾶςβ, ἤδηςα ἴ{ 
ΔΟσΌΪΓΕ5 ἃ βοτί οἱ αἰβευ αεϊγε ἔοσοθ Ὁ. εἰβ ὀκτὼ (Ἴ1. 1. 8. 232). 

1. 129. τὸ ἡγούμενον, “1ἢ- Ιεδαϊπρ ἀϊνί βίο ᾿ οὐ “ἴῃς νδη. Ὁ. 11. 23, π. 
ΤῸ 15 [ῃε οδ]εβοί οἵ ἐπιστήσειε, ννῃϊοι (Βεΐηρ [Π6 1 δου.) τητιϑὲ 6 ἰγαηβί εἶνε. 
[16 ἐγαριϑίἑυε ἴδηβες οἵ ἵστημι ἀτα [Π6 ρῖββ., ἱπηρεσέ,, ξιΐασθ, δηα τϑί 
ΔΟΥ. ; ἰῃς ρετί., φρεσί, δηᾶ 2πα δοσ. τὲ ἐπέγαγιοιἶυε.] 

1.121, ὥστε ψ] {ΠῸ ᾿πῆπῃ. (δόξαι) ἐχργεββϑαβ 81 ἑἐπέθηι δα τα], " 50 85 
ἕο γηαζθ ἴῃ ΔΙΤΩΥ ΔΡΡΕΔΓ γευὺ ἰατσα.᾽ (. 1]. 88, ἢ. 

1,125. Παρυσάτιδος κώμας. ΤΉΕ56 ν]Πᾶρεβ τημβί πᾶνε ῬΈδῃ ΟἹ ΟΥ 
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ΠΘΔΓ {ἢ Ιεββοῦ Ζαῦ, ψν Ὡ]Οἢ οννβ ἱπίο τῆς ΤΊρτίβ, ἀπ τ ῃϊο Χεπορῆοπ 
τηυδί μανα οτοββαά, ἱπουρὴ 6 τηδκαβ πο πηεπίϊοη οὗ 1ἰ.᾿ [Ὁ τοίε, ςἢ. 

Ιχχ,) ῬῬαγυϑαίίβ γαὰβ {πὸ ψίάονν οὐ 1ραγίιι5 11, απᾶ τηοίμεσ οὗ Ατία- 
ΧΕΓΧΕΒ δηα ΟΥτ5 (1. 1ἱ. ὃ 1). Α5 5886 Παά Ρεεὴ {Π6 ϑιρρουίεσ οὗ Ουσαβ, 
ΤΙΒΒΑΡΠΘΓΠΕ5 ΟΠΟ586 [ἢ15 τηεί Ποα οὗ ᾿Ἰπ5.] Ἐηνσ ΠῚ5 τπετήοτυ (Κύρῳ ἐπεγγελῶν). 

1. 1238. πλὴν ἀνδραπόδων. Κτίϊρεγ ἴαἰκεβ [Π15 5 ἃ οοπάθηξεά ρῆταβθ 
ἴοτ πλὴν ἀνδράποδα διαρπάσαι οὐκ ἐπέτρεψε, “ εχοερὶ {Παΐ ες αἰϊά ποῖ 41οὐ 
1Π6πὶ ἴο σϑυτὺ οἵ ([Π6 ΡΕΟΡΙΕ) δ5 βἴανε, ρινίηρ διαρπάσαι ᾿ἰβ Ξεσοπᾶδατν 
56η86 οὗ “ οΔτγγίηνρ οἵτ᾽ Ῥοοΐγ (νι ἀοο. οὗ {πε (Πηρ ἴαϊκεπ αὐγαν). [Τί 
ΤΉΔΥ Ὀ6 5 ΠΊΡΙΘΥ ἴο ἰγϑηβ δία " ἴο οἰ υπμάθυ {Π65ε (να ρ 65) οΓ ουεγγείηρ; 
εχοθρί 5ἰανββ, 1. 6. "εχοθρί ἰῃ8 ἱπῃδθιίαηίβ, ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο τηᾶῖα βανεβ οἵ ἡ 

{με η.᾽ 
1. 140. ἐρήμους. Μτ. τοῖς Θρεακβ οὗ ἴπεβε νυ] αρεβ 85 “ ἰοστηϊησ ἃ 

τηατκΚαά ὄἽχοερίϊοη ἴο {πε ἀδβεσί οματδοίοσ οὗ {πΠ8 τετπδϊηϊηρ πάτο ῆ. 
1. 142. Καιναί. Τῆε ἸοςΔ!ν οὗ (δεηδα 15 βΒῃρροβεά ἴο θὲ τηδυϊςεα ὈΥῪ 

1ῃς τυΐηβ οὗ Καῖδῃ ϑῃϊγραΐ, ρεσῆαρβ {με ἀποϊεηΐ (δίδῃ ((επεβὶβ Χ. 11), 

ΟΥ̓, Δοσοταϊηρσ ἴο βοῖηθβ, Αββϑῆυγ, [με ῥσγἊ- ΝΙηενία οαρίΐαὶ οὗ Αβϑυτία. 
σχεδίαις διφθερίναις, “ταῖίΞ Ξῃρροτίεα οη 5Κῖη5 ᾿ηῆαίβα ψ ἢ αἰτ, ΤῊϊ5 

τηοάς οὗἉ ἔεισγίησ οἱ ταἤίβ, οδ᾽]Ἱβᾶ ζοϊθῆς, ἴ5 51] ργαοιβεᾶ θοίῃ οἱ {πα 
Τίρτβ δηα ἘΠΡὨταξαβ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΝ  ν. 

1.1. Ζαπάταν (οτ Ζάβατον), ἰῃς ατεαὶ ΖΑ", οπε οὗ πε ρτίποῖραϊ 
βαβίθσῃ {ΠΡαίατὶεβ οὗ ἴῃς ΤΊρΡΤΙ5. 

1. 6. ἐροῦντα, Πιΐ. ρατί. “ἴο 5αγ,᾽ Γ,Αἴ. ψεὶ αἱοοτ εἴ. 
1 1ο. δεξίαξ. ὌΡΓ Ι ΥΞΟ. 
μὴ ἀδικήσειν. ( . ἵν. 6, π. 
φυλαττόμενον, “Οἡ γΟουΓ ρτατὰ ἀραϊηβί.Ὁ (Ὁ Ρ. ἵν. 51, π. 
ἐρΥ5: "αὶ οὔτε: ἢ τἀὑὁτε ΡΞ ὩΣ 
1. 14. οὐδὲ, Δἄνετθῖαὶ, “ ποῖ Ἔνεη, [ιαξ. “πὸ ἴῃ δηΐτηο φμΐάηι Πα Ὀδτητιβ.᾿ 
1. 18. οἱ φοβηθέντες. ὙΠΕ ἀϑ14] οοπβίγαοίίοη νοι] θὲ φοβηθένταϑ 

αἴζεσ οἶδα. (ρ. 1. 77, π. Βαΐ “δε τεϊδξϊνε 15 πιϑϑά ἴο ἀνοϊά δῃ δοσυμηα- 
Ἰατίοπ οὗ ραγίϊοῖ ρος ᾿ (φοβηθέντας, βουλομένους, ποιήσανταβ). Ἰαγίοτ. 

φθάσαι πρὶν παθεῖν, “ ἰο ἰαἶκε πηδαβιτεβ Βεΐοτε σοπηΐηρ ἴο Βαττη,᾽ 1{ν 
“ἴο απεϊοϊραίε Βεΐοτγε βυϊετίπρ. Αἰ νοσγάᾷ ἀεποίϊπρ ῥγίογιν 15 ΘΟΤ ΤΠ ΟΗΪΥ 
Ἔχργεββϑᾶ ἴῃ [ῃ6 οἴδιιβε θεΐοσα πρὶν, α5 προτέρον .. .. πρὶν, πρόσθεν.... 
πρὶν, ὅς. δῖε φθάσαι ᾿σοπίαϊπ5 ἴῃ [561 (ῃ6 ποίϊοη οὗ ῥυϊουυ, βίποθ 
φθάνειν -- “ἴο ἄο 4 ἰπίπρ 3γεοί,᾽ ΟΥ̓ “ δεζογε Δι οης εἶδα. Πρὶν, 5 ἃ οοπ- 

Ἰαποιίοη, ἴ5 ἀβθᾶ (1) στ της ἱπβηϊείνε. ἃ5 πρὶν ἐλθεῖν, “ θεΐοτε οοταΐηρ ;᾿ 
(2) ν ἢ τῆς ἱπαϊοαΐῖνο, πηαυκίηρ 5ιτοηρΊΥ [Π6 ἔδοΐ, 5 πρὶν ἦλθε, " θείοτε,, 
ΟΥ “ἘΠῚ ἢς οᾶπηδ ;᾿ (3) αἴϊεσ ἃ περαΐϊνε ψιτὰ ἂν ἀπά ἴῃ βιθ)αηοίίνε Ξε 

͵ 
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ἐα1}].᾿ οἵ Γαΐατα {ἰπηθ, ἃ5 μὴ ποιήσῃς πρὶν ἂν ἔλθω, “ ἄο ποί ἄο ἰἰ δἰ] (οτ 
“Ῥείογε ᾽ 1 οοπια.ἕ 

1. τος. κακὰ, ἰῃΠ6 σορπαίθ ἃοοι5. δχρσοϑϑίηρ ἴῃ6 (πϊηρν ἄοπα; τοὺς 
μέλλοντας, {Π6 ΟΠ ]εοΐ, ΟΥ ῬΕΙΒΟΠ5 10 ΠΟΙ ἴξ 15 ἄοῃπθ, δειθ5 ψῃϊοῇ 

πρὶν {Π6 ορεγαίίοῃ οἵ δῇ δοῦ ΠἸΡΟῚ 5ΟΠῚ6 ῬΘΥΒΟῺ ΟΥ (Πϊηρ, ἃ5. Ὑ06}} ἃ5 (ῃς 
δοίίοηῃ ἰἰβϑ]ῖ, τα ἤαγα ἃ ἀοιῦ]α δοοιιβαίϊνε, ἃ5 βλάπτω σε μέγαλα, 

εὐεργετῶ σε ταῦτα, ὅτε. 

οὐτ᾽ αὖ βουλομένους, “ΠοΙ νει ἀεϑιτοα. Αὖ [5 11|. “ ἀσαϊη,᾽ Πεπος 
“ΤΟτΘουοσ,᾿ “Γαχ Ποτ,᾿ πηαυκίηρ δὴ ἱπηροτίαπί δἀάϊτῖοη ἰο ναὶ Πα5 θβθῃ 
ϑαϊά, 80 ἤδθσθ, “ἴποβθ ννηο αἰὰ ποῖ ᾿πἰθηα, δηα τὐπαΐ ἐς γηοῦε αἰὰ ποί 

γν]5ἢ,, ὅζο.᾽ 
1. 232. πρῶτον καὶ μέγιστον, Δάνεγθ!α], Ῥγορευΐν δοοιῖιβ. οἵ τεϑρθοί, 

“Βιβιγ δηα οὨϊεῆγ. 
οἱ θεῶν ὅρκοι, “ΟἿ οαἰῇς ϑοσῃ ὃν ἰἢ6 σοάς.᾽ τα θεῶν ἰ5 1Π6 

οδ)θοίϊυο σοηϊίῖϊγε (τοτη {πῸὸ ρῆγαβα ὀμνύναι θεού5):; ἴῃ 1. 26 1ΐ 15 ςμὖ- 
)εοἰνε. “Ὑπὸ νγὰῦ ψ βοὴ ἰῃῈ σοάβ ψαρα, 1. 6. {μεὶγ “νεηρεᾶηοθ᾽ 
(Ταγ]ου). ἥν 

]. 25ῷ. σύνοιδεν, ὅζο., “15 οοηδβοίοιβ οἵ δανὶηρ αἰβγερατάθα {Πεπὴ 
(τούτων). ἘῸΓ οἶδα νυ 11 ρατίϊοὶρ]6 ορ. 1. 77, π. Συνειδέναι 15 “ ἴο Κηονν 
ὙΠ ΘΠΈΒ ΙΓ’ ΟΥ̓ “Ϊῃ ΟΠΕΘ᾽ 5. ΟΥ̓ τηϊηά, 1. 6. “6 οοηῃβοίοιιβ. Ορ. 1κἴ. 

δΟΤιδΟγ6 εἰδί. 
1. 6. θεῶν πόλεμον. 8:6 Ξεροπά ποίας οη ]. 23. 
ἀπὸ ἀεηοίεβ ἐπε πηθϑηβ, “ ὈΥ ΟΥ̓ “ ψΊ τ ηδὲ βρεθά. Ορ. (6 δάνεγθιαὶ 

Ῥῆγαξεβ ἀπὸ σπουδῆς, “ἷῃ εατηεβέ ;᾿ ἀπὸ στόματοϑ," ὉΥ ψοτα οἵ τηοτύίῃ ἢ 
ἀπὸ γνώμης, ἀπ᾿ ὀμμάτων, ὅτε. 

Ἰ]. 27, 28. Εὸγ {Π6 ἀϊδέεσεηος Ῥεΐννεεμ ἀποφυγεῖν ἀπα ἀποδρᾶναι οΡ. 11. 
67, πῃ. ᾿Αποστῆναν [ο]]οννεα Ἀγ εἰς νυν] [ἢ δοοιι5. 15 “ἴο γείσεδέ ἰμίο᾽ ἃ ρίαςε 
οἵ τεδιρε. 

Ι.. 20. πάντων, ἰῃ6 σεη. «αἴΐεγ χρατοῦσι ; ἴσον, ΔάνετὈ !41], “Εαπ8]1γ,᾿ ΟΥ 
“ΑἸΚε. 

1.31. οὕτω γιγνώσκω, “ 5.10} 15 ΤὴΥ ορἰπϊοη. ΤῊΪ5 νεΓ ἴῃ [Π6 ῥ.αβ. 
Τηδδη5 “ἴο σνεΐ ἃ Κπομ]εᾶσε᾽ οἱ δηγίῃίηρ, μθησα "ρεσοεῖνε, “1 ηκΚ, 
“πάρε, ὅτε. 

παρ᾽ οὖς, ὅζο., “ὙΠ ψΒοτα,᾿ 11{. “ἐπο Ποβα Κεορίηρ (κατεθέμεθα 
ἐπι  γἱηρ᾽ τηοίϊο ἢ} γα ἀδροβιιθα.᾽ Καταθέσθαι 15 [Π6 ταρτ]αγ πνοσγὰ πε 
οὗ "ἀδροβιτηρ᾿ ἃ 511 Οὗ ΤΠΟΠΕΥ ψ] ἃ ῬΔΉΪοΥ (ΓΑ υ]οτ). 

1.234. πᾶσα ὅδὸς, “ἔΕνΕΓΥ τοδῇ ;᾿ πᾶσα ἣ ὁδὸς, “41} ἐλ6 τοαᾷ,᾽ 1. 6. 
“ΟἿ ἩὙΠ0]6 Π1η6 οὗἉ τηατο. 

]. 26. διὰ σκότους, “ἴπ 16 441κ,᾽ 1. 6. “ πηοοτίδϊη.᾽ Σκότος ἴῃ Χεπο- 
ῬΠοΠ 15 σΟΓΏΤΠΘΉΪΥ ΠΘαίοσ, δἰβενγῆθυα 1ἴ 15 ΘΈΠΘΙΘΙΠΥ τη 5. ]1η6, 

]. 38, φοβερώτατον, πειίεγ, θεοδϑιιβα ἐρημία ᾿πλ 0165 {Π6 φϑηθγαὶ τιοίϊοπ 
οὗ “501 1{π46.᾽ Ορ. Ἡετχοά. νἱῖ. το, διαβολή ἐστι δεινότατον, “ἃ ἴεττ1}]6 

2)εῖγερ' 15. οα υταηγ. 80 ΨΊγρ, Εεὶ. 111. 80, “ ἐγίδέθ ἸΌΡτΙ5 βία Ὀ1115 ;᾿ “ἐν. ἵν. 
569, “ναγΐμηι εἴ πιμέαδιϊ6 5ΘταΡοῚ [αμλίηδ." 
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1. 39. εἰ δὲ δὴ καὶ, δτο., “Ῥαξ Ξιρροβίηρ νγὲ τύεγε τηδα Ἐπ οΌΡἢ ἰο ΚΙ 
γου.᾽ Δὴ -ε τεδ]]ν, ἀβϑυτηῖηρ ἴπε οαβε ἴοσ [ἢ6 5δῖα οὗ δυρτιτηεηΐ, δᾶ 
1Π6 καὶ Ξ'τεπσίῃθηβ [Π15 ἀϑϑατηρίϊοη (Μδοιηῖοῃδε]). 

ἄλλο τι ἢ, ἃ οοπάδηβεά ρῆγαβε οσ ἄλλο τι ἂν ποιήσαιμεν ἢ, ὅτε. 
Ἡξεποα {6 ἜΧΡΥ͂ ββίοη ΟΔΠ16 ἴο Ὀ6 τι564 ἴογ ἃ τῆδσγε ἱπίθισοσδίοῃ, “μου 

νὰ ποίῖ᾿ ὅζο. 
1. 41. ἔφεδρον, ΡΓοΟρεΙΪν ἃ {Πϊτᾶ σομηραίδηΐ ἴπ ἃ σ᾽δάϊδίζουαὶ οοπίεβξ, 

ΠΟ “5αἱ Ὀγ, τεϑδαυ ἴο σοπίεπα ψ ἢ {με νἱοΐοτ. 1Τῇ ἴῃς ατεεκβ 5]εν 
ΤΙΒβαρΠασηθβ, ἔμεῪ γου]α 511] Πᾶνε Ἰεῖξ ἃ ρονγευῆι!] δάνεγβασυ ἴπ ἴΠπῈ 
κιησ, 

Ι. 44. γὰρ, ἐχρΙαηδίοτυ - " ἔοσ γοιῖ τηϑὲ Κηον. 
1,45. τῶν τότε. ΟΡ. 1. 93, π. 
1. 48. πολεμίᾳ ἐχρῆτο, “ λαὰ ορροΞξεᾶ ἴο Ηἰπι.᾿ Χρῆσθαι, " ἴο τπ|5ε;,᾿ 

Βεποα “ἴο μαννα ἀβξαϊϊηρϑβ 1, ΟΥ 5 ΠΊΡΙῚΥ “ἴο πᾶνε ἴῃ ἃ οετίδίη τεϊαίϊοπ 
ἴο ΟΠββεὶξ, δ φίλῳ οἵ πολεμίῳ, ὅτε. 

1. 490. ὅστις οὐ βούλεται, “45 ποὶ ἰο ἀεΞῖτε,᾽ Ξεὥστε μὴ βούλεσθαι. 

1 αἵ. φιιῖτε νεἰϊέ. 
1. ο. ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ, ὅζο. “Ῥαΐ ἱπάεεα [{Π6 «ἀγαπίασε 15 ποῖ 

ὙΉΟΙΠΥ οη ΟἿΓ 5146], Ὁ, 1 ψ1}} {611 γοι, ὅζο.᾿ ᾿Αλλὰ γὰρ, πκα {Π6 1,Δ{|π 
564] εηῖηι, τεαῖταες βοιηθίϊησ ἴο ὈῈ Ξιρριδα ἴῃ ἐγαηβίαίϊοπ ἔτοση ἴἢ 6. 
ΘΈΠΕΙΔ] 5εη86 οὗ {Π6 ράᾶββαρξ, 50}: 85 “Ῥαΐ ποί 80, οὐ "Ῥαξ ποΐ ομῖν 50... 

ἴοσ, ὅζο. [ 
1.52. Τῆε Ννβίβϑῃβ οα [Π6 ποσίῃ-νγοβί, δπᾶ [ῃς6 Ῥιβιϊϑηβ (1. 54) οπ 

[Π6 βοπίῃ -οαβί, ὑγεσα ἃ οοπβίαπε Ξοῦσοε οὗ δῆπουύδποε ἴο {ῃς βαΐγαρϑβ οὗ [Π68 
Ἰηϊοσνεηΐῃρ ρσονίηοεβ οὗ Πγάϊα δἀμᾶ Ῥητσυρια. [1 νγᾶβ αραϊηβέ π6 Ἰδίζευ 
1Παΐ [86 ἐχρεαϊίοη οὗ ὕυττβ μα Ῥεδη οβίεηβι!]υ ἀϊτεοίεα, Βεΐοσα 1ΐβ τεαὶ 
οΡ]εοΐ νγαβ ἀἸβοϊοβξεά (1. 1. ξ ττ)ὴ. ἘῸγυ ἴῃς Ἑ!ρυὐΐβ5, γῆ γεσα ποῦν ἴπ 
ταν ἔτοτη Ῥειβῖβ, 566 1. 82, ἢ. 

1. 54. ἀκούω εἶναι τηξαη5, “1 Πεατγ α σχεῤογί ἰῃαΐ ἰἰ 15, ἀκούω ὃν 15,1 

Ἦφασ ἴἰ δ5 α ζαοί.᾽ ᾿ 
1. 59. εἰ βούλοιο...... ἂν εἴης, “1 γοι! τύεγε ἐο ἀσβῖτε... . . γοὰ σγοῦ]Ἱά 

Ῥε.᾿ 8:6 [8ε ουγ φοπαϊξοη8] [οστη5, 1. 68, π. 
1. 6ι. ἀναστρέφοιο, “γοιι τηϊσῃΐ οοπάποϊς γουτβετ᾽ (ΤΑυ]οτ). Ἂν 

τη 6 βιρρι!εα ἔτοτη ἴπμ6 ἔοσυπηθσ οἷδιιβα. ᾿Αναστρέφεσθαι 5 11|. “ἴο 
ἴπτη τοὰὺπα δηᾶ τοιπᾶ,᾽ ἴῃ ἃ ρίδαος (1,δΐ. νεγϑαγὶ), Ἠδπος “ἴο ἄνγε]},᾿ ΟΥ̓ 
5ΠΉΡΙΥ “ἴο ὈΘ᾿ ἴῃ ἃ Ρεγπηδηδηΐ σγαϊαίίοη ἴο Δ ΟΠ. 

1. 62. ἧς... . ἔχοιμεν. ϑοΙηθ εὐϊίίοηβ τεαὰ ἥν. Βαξ ἰη τεεκ [Π 6 
τα]δίϊνε πβΈ}}Πν ἀρτθαβ ἴῃ οαβε, ἃ5 ὙΧ6}1 85 ἴῃ ΠΌΤΊΡΕΙ ΔΠα σΈΠαοσ, τ] 115 
δπίεοεάεπί, ΡΥ ψμδέ 15 οδ]] δά “ αἰἰγδοίίοη. Τὸ ανοϊά ροββίθ]ε οοῃἤιβίοῃ, 
115 15 ΟΠΪΥ ἄοπμα θη {Π6 ταϊαίϊῖναε νγουἹᾶ οἰμβοσννῖθα μαννα Ὀεεη ἴῃ ἴῃ6 
δροιιβαίϊνα. 

Ι. 65. τὸ ὄνομα τίς, ὅζο. ἃ τηϊχίατα οὗἉ [Π6 ἔπγο οοπϑίπιοϊίοηβ, ἀκούσαιμι 

τίς ἐστι, ἀῃᾷ ἀκούσαιμι τὸ ὄνομα τούτου, ὕστις ἐστί (Κ ἰϊρετ). 

β 
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ΑΝΑΒΑΘΙ͂Σ, 11. ν. δ7 

1. 69. ἀλλὰ, “ ννε]}]. (ρ. ἱ. τού, η. ΤΠ μὲν ἰ5 Δηβνγετεα Ὀγ δὲ ἴῃ 
]. γ2, ὡς δ᾽ ἂν μάθῃς, ὅτε. 

Ι, 7γο. ταῦτα γιγνώσκων, “ {Π]ηἸκίΠρ' ἃ5 γοιι (ο.᾽ ΟΡ. ]. 21, η. 
1. 7γ1. ἂν, νι εἶναι, ποὶ ψΊ δοκεῖς (1. 71, η.). “1 Πΐηϊς {παΐ γοι 

νου α θ6.᾽ ΔΥΙουὶ {Π6 δοκεῖς ᾿ς νου] οἐαηά ἂν εἴης, αηϑυνοσίηρ ἴο εἰ 
βουλεύοις. ὅεε 1]. 68, πη. 

1, 72. ὡς ἂν μάθῃ, ὅτο., σἶνε5 [Π6 5θη56 οἵ “ἤθασγ, αρμαὶ γοιῖὶ τυἱ!] ἀπιᾶοτ- 
βίαπα, ΟΥ “50 ὁμαὶϊΐ γου υπηάἀεγβίδη ;᾿ 1, Αἵ. " δπάϊ, οἰ ἀἸβοας, αἶδοος απίθηι εὲ 

απμαϊας (Μααν, αγοοὶ ϑγνηίακ, ὃ 302). ΜΠ Βουΐ ἂν, ὧθ 5] ΠΊΡΙῪ τηδιῖκβ ἃ 

Ῥύγροβα, Βαϊ σίνεβ πο ϊηΐ οὗ 115 Ῥεϊηρ᾽ γϑα] ]ββά. 
1. 72. ἀπιστοίητε. ΤῊΒ ορί. ἴπ -οίην οὗ σοπίγαοίεα νεγῸ5 5 Ῥθου "1 Γ 

ἰο ἴΠ6 Ατέϊς ἀϊα]θοῖ. Τί 15 σοσηπηοη ἰπ [Π6 βἰπρι]αῦ (45 λυποίη, 1. 60), Ῥαΐ 
ηοΐ 50 οἴΐβη τιϑεα ἴῃ {π6 15[ δπα 2πη4 ρίυταὶ. 

Ι. γ6. ἀλλὰ τηδικϑ ἃ βάθη ἐγαηϑίςοη ἴο ἃ πον ρατί οἵ {Π6 βιθ]εοί. 
"Βαΐ ῥεγλαρβδ γοι {είν να βϑῆοι ἃ θα ἴῃ νναπΐ οὗ ροβί(οηβ ϑυϊΐαθ]α [οτ 
αἰϊαοκίησ γοι. 

1 8ι. παρέχειν. (. 111. 102, π. 

ἐφ᾽ ὧν, “οἡ Ὑγποβε Ῥδηϊοβ. (ΤΑυ]οῦ). Ορ. ἴπ Τιδἰϊη ὁ βἰ[αβ. δϑί δεν 
Ναυτηϊοϊατη ἡ μηηόηι.᾽ ΤίνΥ, 1. 2. 

1. 82. ταμιεύεσθαι, ὅτο., “ ἀδἰεττηΐης ἴοΓ Οὐσβεῖνοα [Π6 ΠΌΤΉ ΟῚ οὗ γΟῸΣ 

ἴοτοθϑ, σι ΒΟ γα τηϊρῃΐ ομοοβα ἴο δηραᾶρε; 1.6. “Βρῃξ ψ] ἂς 
ΤΩΔῺΥ ΟΥ̓ 85 ἴεν 85 χα οσῇοβε. Ταμιεύεσθαι 15. 11{. “ ἴο ἀδοί 45 ἃ 5ίεννατά ;᾿ ᾿ 
Βεησα “τερσαϊαῖο, “ σοηίγο!],᾿ " ἀδίθυτηϊη δ.’ ΧαΠΟΡΠΟη τι565 ἰ νος ἴῃ {Π6 
Ογγορῤαφάϊα ἴῃ [Π15 56Π56. 

1. 84. διαπορεύοιμεν, “Ριιΐ γοῖι ΔοΙο55. Πορεύειν ἰ5. “ἴο Ρῥτονῖάε ἃ 
Ῥαββαρε᾽ (πόροΞ), 1. 6. “σαιιδα ἰο Ῥᾷ85; πορεύεσθαι, “ἴο ῥῬτονία ογιόϑεὶ 
ΙΓ ἃ Ραβϑαρα, 1. 6. “ Ῥαβ5, “τη ἢ, ὅζα. 

ἧἥττῳμεθα, (Πε ορί., τλατκ5 ἃ βιρροβί(ίοη ποῖ Πκεὶγ ἰο Ῥε γα] βεᾶ, “1 
γγ6 σλομϊα Ῥτονε ἰηΐεσίοτ. 

1. 86. ἀντιτάξαι, “ τι5εὲ ἀραϊηδί γοιι, “5εἰ ἴῃ διγαν, δ5 ἃ Ποϑβίι]ε ἔοτοα. 

1. 88. ἂν τηεγεὶν δηίϊοϊραίεβ {πε ἂν ἴῃ 1]. 90, ἰο 5ῃον {παῖ [με βεπίβηοθ 
15 σοϊπρ' ἴο ὈῈ6 σοπαϊπομδὶ. 

1, 89. μηδένα ΕΧρτΙεδθεθ {ΠῸ ἔδοῦ δ5 σοποεϊνεα ἴῃ {πῃ τηϊπα οὗ [με 
ΒΡΕΔΚΕΙ, “ΠΟΠΕ ἐλαέ τῦὸ σοι γεραγα ἃ5 ἀδησετοιβ;᾿ οὐδένα νγου]α τηθδῃ 
“ποης ἰπαΐ 15 ας α ηιαϊέεγ' οὕ Καοὐ ἀδησετουβ.᾽ (ΟΡ. 11. 61, πη. 

ἔπειτα, “ «ἰίει {Π15 : 1. 6. “ ὉΠΑ͂ΘΥ 510 ἢ ΟἸΤΟυΤηβίδηεβ 45 {Π656.᾿ 

1.91. πρὸς θεῶν, “ Ὀγ,᾿ 1|. “1ῃ ῬτΙέβεποα οὗ ἰΠ6 σοάβ. ( Ρ. [|. τοὶ, ἢ. 
1.92. ἀπόρων ἐστὶ .. .. οἵτινες ἐθέλουσι, 4 σοηπιβίοη Ὀεΐνγεεξη 

ἀπόρων ἐστὶν ἐθέλειν ἀπ ἄποροι εἰσὶ, οἵτινες ἐθέλουσι. ΟΡ. νἱ. 22, φιλο-- 
πολέμου ἀνδρὸς... ὅστι5, δζο. 50 ὙΠπογάϊάεθβ. (111. 45) Πα5. πολλῆς 
εὐηθείας (ἐστὶν), ὅστις οἴεται, ἴογ εὐηθὴς ὅστις, ὅζο. 

1,93. καὶ τούτων πονηρῶν, “Δη4 «αἱ [Π6 5416 {1τὴη6 νγουίῃ]6β5.᾽ Ορ. 
καὶ ταῦτα, ἰν. 77, Π. 
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Ι. ο6. ἐξόν. Τῆς ἀαεοιεαίΐνε (ποῖ {Π6 ποπι.} αρβοϊΐθ. Αβ {πε δοςῖϑβ. 
ἀεῃοίεϑ ὀχεογιείοῦι ἰὴ ΒΡᾶ06 ΟΥ {{π|6, σετίαϊη πεαΐεσ ρατί ρίας ἀτα ρΡαΐ ἴπ 
τῃαὲ οα86 ἴο τπηδγκ ἃ βίαίε οἵ [πΐηρβ οοεχίβίηρ ΨΊΓ βοιπδί ΐπρ εἶδε, ας 
ἐξὸν, παρὸν, ὅζο. “ τυλῖϊ 11 15 ἴῃ ΟἿΓ Ρονγεσ ;᾿ δόξαν (πᾷ ἐνεη δόξαν ταῦτα), 
“φύλόη [15 ννὰ5 τεβοϊγεά, ὅζο. 

οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἤλθομεν, " 414 νγε ποΐ ρτοςεαβᾶ ἰο {δε δοῖ,᾽ οἵ " παῖζε {πε 
αἰτεπιρί ὃ᾿ Ορ. 11|. 1. ὃ 18, ἄρ᾽ οὐις ἐπὶ πᾶν ἔλθοι, “ντου]ά μδ ποΐ ρτοοεεά 
ἴο απῷὸ εχίσθιν ὅ᾽ 

1. ο8. τὸ γενέσθαι, ἰηξίε44 οἵ τοῦ γενέσθαι, ἴῃε σεη. αἴίευ ἔρως, Τῆς 
τπϊησ ἀεβίγεα 5 ραΐ ἴῃ δρροβίξοη νὰ (Π6 ποτὰ ἐχργεβϑίησ ἴῃς ἀεϑῖτε. 
“ΜΥ ἀεβιῖσγε ἐο ρσονε τηγϑε] [δι 1] 15 [η6 σοαῦβε οὗ (ῃϊ5.᾿ [Ιη {86 πεχί 
11ηε ἐμὲ καταβῆναι 15 1η ἴΠε 54τη6 σοηδβίτποίίοη. 

11. 99. τοο. Νοίε [Πε ορροβιίίοη Ὀεΐψεεη μισθοδοσίαξς, “ τηεΓΟΘΏΔΤΥ 
φοηβιἀθγαίοηβ, δηα εὐεργεσίαν, “ σταϊίϊπάᾶε ἔογ Κιπα Ξεσνίοαβ.ὄ 

1. το2ῶ. τιάραν ὀρθήν. ΤΕ 5 ἰὩἰὉἰὌ ΠΔρτρμτ παγα ΟΥ ΟΔΡ νγαβ {πε ἀϊβῆηο- 
τἰοη οἵ τογαὶίγυ. Ηδξποα ΡΥ {με “εγεοΐ {ἀγα οἡ με μεατί, ΤΊ ββαρῃεγπεβ 
ΤΏΘΔη5 ἴο 5840 [μαΐ νι ἴΠ6 ΠεΙρ οὗ [Π6 Οτεεκβ ἃ τηϑηῃ τΔῪ ἱπάυϊσε ἃ 
ΚΙΩΡῚΊΥ 5ρι:Π|, ἀπα Ἔνεῃ ἀβρίστε ἴο {πΠ6 ἴἤτοπα οὗ Ρεχβίδ. 

1. το6ό. ὑπαρχόντων. ( . 1]. 53, Π. 

1. τοφ. μου, ποΐ “0 τηθ᾿᾽ δῇϊεσ ἐλθεῖν, νυ βῖο ἢ υγου]ᾶ θε πρὸς ἐμὲ, Ἀαΐ 
“72ογ τας, 1. εὲ. “ἴο οδ!ῖρε τας, μα " εἰ ίοδὶ ᾿ ἀδίϊνε. ΟἹ. νἱ. 234, π.- 

1. 114. φιλοφονούμενος, “ Ῥεπανηρ Ἰ οουτγίεβυ. ΟΡ. 1.Αἱ. δεπίρπὲ, 
Θ4ΠΠαβὲ, “ρηγίμα, χὶ. 1. 

1.116. δῆλος... Τισσαφέρνει, “ εν]ἀεηί]ν σοηδιἀογεα Βέτηβεῖ ἴο θὲ 
Οἡ ἔσϊεμ]ν ἰεγτη5 ΜΠ ΤΊΒΒΑΡΠο μι α5.᾽ Δῆλος εἰμὲ ποιῶν ---δῆλόν ἐστιν 
ἔμε ποιεῖν (οΡ. ἰν. 8, π.). Διακεῖσθαι, υϑεα 45 ρΡαϑϑβῖνε οὗ διατίθημι. 15 “ ἴο 
Ρε Ραΐ ᾿ἰπίο ἃ οετίδίη βίαίε ουὐσοπαϊ!οη, ἤθποα “ἴο ΡῈ αἰδῥοἕεα, 1,Αἱ. αϊ5- 

2οπεγε -- δια-τιθέναι. (ΟΡ. νἱ. 52. 
1. 121. τὸν διαβάλλοντα, ρτεαϊοσαίϊνε, “{παΐ Μεποη τγὰβ ἴ8ε σα] υτηηϊ- 

αἴοτι. ὙὉὙΠὲε οπασγδοίεσ οὗ Μεῆοη, 45 ἄγανγῃ ΡΥ Χεποόρβοὴ ἴῃ {με βἰχίῃ 
ΟΠΒδρίεσ, τε μά εὺβ 580} δὴ ἱπηραΐαίίοη ΒΊΡΪν ΡτΟΡΑΡ]6 ; 5111} {Πεσα μδᾶ ἰοπρ 
Ῥεδη τπαΐπ8] ᾿εδ]ουιβῖθβ θεΐνγεεῃ πίτη δπα ΟἸθασοῆτιβ Ἔνεσ βίποα Οὐσαβ μαᾶ 
τταηϑίεσσεα ἢ15 οοπῆάθηοα Πόσα {Π6 [ΟΥΤΊΘΥ ἴο {Π6 Ἰαϊίεσ. ΟἿ οπε οζοαᾶ- 
ϑίοῃ ποτα νγαβ ἃ βεγίοιιβ ἀἰβδίασθαηος θεΐνγεεῃ ἔμεπ δπὰ {μεὶγ τεβρεοϊίνα 

ἱ διαδδδδδινω μων ον Δννονν 

αἰϊνιβίοηβ, βίοι τηϊρμί μᾶανα τσταϊηεα {Π6 εἐχρεαϊίίοη, Βαα ποῖ ΟΥὐτὰβ 
τηϊοτγίεγεα (1. ν. 88 111-17). 

1.122. στασιάζοντα αὐτῷ, “ταϊδίησ 4 ἰδοίίοη ἀραϊπβὶ Πἰπιβοῖζ᾽ 
((Ιεαυομ5). 

1. 124. πρὸς ἑαυτὸν, “ ἴο 5 ονγῃ 5146.᾽ 
1. 127. τοὺς παραλυποῦντας, [1|. “1ῃο56 ΗΟ βᾷγβ {τοῦ ]Ὲ γ Ῥεϊηρ 

ποᾶγ Βἰτη.ἡ Μζτ. δ αἴϑδοῃ ψῈ}} ἰγαηβ]αἴθϑ 1ἴ “ ἰγου ] βοόῖηα τῖνα β.ἕ 
ἀντέλεγον μὴ ἰέναι, “ ορροΞεά {πμεῖγ σοίηρσ, ΟΥ “πτρεα {Παΐ ἴΠ6Υ 5ῃουα. 

μοί ρο. Βαΐῖ ἰῃς ατεεκ τεααῖγεβ μὴ Βεΐοτα ἰέναι ἰο Ῥαϊαποα [Π6 περαῖϊϊνε. 

παρ] ἴῃ ἀντέλεγον. 866 11]. 50, ῃ. 
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ΑΝΑΒΑΒΙΒ, 11. ν. 59 

1, 121. ὡς εἰς ἀργορὰν, ἱ. 6. ππατηοᾷ, 
1. 1332. ἐπὶ ταῖς θύραις. (. ἱ. 48, η. 
1,134. ῬΧοΟΧΘΒ νγαϑ ἃ σοτητηοη ρῥπιοϑβί- [τἰεπαᾶ (ξένος) οὗ γτιϑ αηά 

ΧεΠοΡΒοη (1. 1. 8 τι, 111,1. 8 4). 1 ναβ 6 ἰῃαδΐ τθοοιησηθηδβα Χοπο- 
Ῥδοη ἴο Ἰοΐπ ἴῃς Ἔεχρεάϊτίοη, βιιρροβίηρ ἴἃ το δ. ΟὨΪν ἀραϊησὲ [μς Ῥιδιαἴαῃ 
πηαταιάετβ. Ορ. ]. 52, ἢ. 

1,137. σημείου. Αοοοτγαϊησ ἰο Πίοάοτχισ, ἰδ ς “ σῖσῃαὶ᾿ νγᾶ5 ἃ τϑῦ ἤδρ 
Ποϊβίεα ἴτοτὰὶ ἐπ ς ἐεπὶ οἵ ΤΊΒθα ρμθτηθ5. 

1. τ28. συνελάμβανον, με ᾿τηρετῖ,, τηαῦῖα ῃς Ὀερὶπηΐηρ οὗ ἔπ δοϊζοῃ, 
κατεκόπησαν, (π6 «οτὶδί, 115 σιάάθῃ οομηρίείίοθ, ΟΠδηρίηρ ἴτοσα ἐπε 
Ῥαδβϑῖνα ἴο ἐπα δοίϊνε σοηβίσγποίοη τς ταῖρι ἰταηϑίαίο--- " που ῥγοσοραφα 

ἴο Δρρσεῃμεηᾷ ἰμοβα νι ϊη, ἀπ ἐγηηιθαϊαίοῖν οαϊ ἄονγα ἰμοβο υιπουῖ. 50 

ἔκτεινον (1. 141), “Ρτοοσεδάδα το ΚΙΠ1.᾿ 
1. 142. ἠμφιγνόουν, ἱπιρετῇ, οἵ ἀμφιγνοέω ἴογ ἀμφι-νοέω. Τῆς ῥτεροϑβὶ- 

ἐϊοῃ 15 διιστηθηϊοα (45 ἴῃ ἠφίουν ἔτοτῃ ἀφίημι, ἐκαθήμην ἴτογα κάθημαι, ὅς.) 
οἰ 6γ θεοαιβε ἔπ 6 σοι ρου γογρ μᾶϑ δῇ Ἐπί οὶ νυ πον ταραηΐηρ, 50 ἐπα ἴἰ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ἰτεαίεα δἃ5 ἃ 5: Πὴ|ρ|6 νεσρ, οὐ Ὀξδοαιβα ἀμφιγνοέω 5. ποῖ Υγ65}}Υ 
οοΙπρομηθεᾷ οὗ ἀμφὶ «ηα νοέω, πὶ αἀεγίνεαά ἴτομι ἴῃς δα]. ἀμφίνοοβ. ΟΡ. 
ἀντιβολέω, ἠντιβόλων ([τοιὴ ἀντιβολὴ), ἀντιδικέω, ἠντιδίκουν (ἴτοτα ἀντί- 
δικοϑ). Αποίθευ ἔοστῃ οἵ {πε Ἰτηρευῖ. 15 ἡμφεγνόουν. 

1. 143. πρὶν ψ| ἢ ἰηά., “πη. 8566 ποθ οἢ πρὶν παθεῖν, 1. τ. 
1, 146. ἐπὶ τὰ ὅπλα. (. 11. 1τοο,η. 
1. 148. ἦσαν, “ψεῖε γογηιογὶν, οὐ ὁ μαᾶ Ῥεεη. ὍὩδε 5ρίςα ραβὶ ἴθηβα 

15 Οἴἴβη πιϑεαὶ (Ἐϑρεοῖδ! ]ν ἴῃ ἃ ΤΩΪΠΟΥ οἰδιιϑε) ἰοὸ ἀεποὶα ἃ 5ἰαίβ οἵ [πϊηρ5 
ΟΠΟ6 αχίϑεϊαρσ, αὶ πονν Πηϊβηθά, Παγα νγα πι86 [μ 6 οἱ προτίθοϊ. 850 αἶβο ἱπ 
Ογαϊΐο Οδϊίφμα. (Ῥ. 1. 18, η. 

1. 1564. ἀπαγγείλωσι. ἘὸῸΓ {πε 51:}]. ἱπϑίεδα οἵ ἔπε ορὶ. αἴϊζεσ ἃ 
ῬΠΠΟΙ͂ΡΑΙ νεγῦ ἴῃ ἴῃ ραϑὶ ἴβηβα ορ. 111. ὃ, π. 

1. 155. φυλαττόμενοι, ρΙΟΡΑΌΪΥ ραϑϑῖνθ, “νἱϊῃ ἃ σπατα᾽ οὗ 5ο]αΐευβ, 
ΟΥ τρια α]ε “ Κεερίηρ' οἡ {μεὶγ σιδτγᾶ,, Οὔ. ἷν. 51, πῃ. 

1. 1ρ8. Χειρίσοφος. (ρ. 1. 28. ΑΒ ἃ τερτεβεηίδίϊνε οἵ {πῸ Ἰεδάϊηρ 
βίαίε οἵ ὅτεεοα δἱ ἰμΐβ ἰΐτηθ, μ6 χοῦ] παΐαγα!ν πανα ἴαῖκθη ἰμ6 ῥίδοθ 
οἵ (Ἰξαγομιβ (ἼΑυ]ου). 

1. ᾿τόο. εἰς ἐπήκοον, “ἰὴ εαγϑποί. 
1. τό. ἐπιορκῶν ἐφάνη, “Πα5 Ὀεεη ῥγονεὰ συν οὗ ρετ]αγγ.᾿ Φαίνομαι 

ὧν -- 1 οΟἰεα.Υ ἀτὰ ;᾿ φαίνομαι εἶναι, “1 ἀρρεατ ἴο 6. 866 ποῖβ οὰ ἀκούω 
εἶναι, ὅτο., 1. 54. 

1. τό2. τὴν δίκην, “ λὲς 7π5ὲ ρῬαπιϑῃτηεπὶ, [{ἰι. “ἐλε Ῥαηιβητηθηὶ᾽ ἢθ 
ἄξβετνεβ. Τὴθ Οτεακ δτίοὶα -- ἃ ροββθϑϑῖνε ρτοποῦῃ ΜΠ6η ἴμ6 Ῥθσβοῃ 
ταίθγγαϑα ἰοὸ 15 χιυϊίε οἰθασ. 

1. τ66. ἔλεγε. (Ὁ . 111. οὔ, π. 
1. τιό8. αἰσχύνεσθε θεούς. ( Ρ. ||. τοι, Ὡ. 
1. τόρ. ἣμῖν τοὺς αὐτοὺς, ρετπαρβ “ἴμ6 βαπηα τυ Οὐ ΒΟ 65 :᾿ ἵ, 6, 



όο ΝΟΤΈΦ, 

“ἴῃς 5Ξδὴηε 85 νγγε ἄο.᾿ Βαξ (15 ννοι]Ἱᾶ τδίμου Ὀς τοὺς αὐτοὺς ἡμῖν. Τῇ ἴ5 
Ῥείίοσ ἴο ἴακε ἡμῖν αἴζεσ ὀμόσαντες. 

]. 170. νομιεῖν. ἘῸτ {Π6 “ Αἰεϊς᾿᾽ διΐυγα ορ. 1. 25. ἢν ΚΝ 

1.174. γὰρ, “γε5, ἔοΥ,᾿ ὅζο. Αῃ ΔηβυΕΙ ἴβ οὐΐεη ἴππ5 ἱπίτοδαςοα ΒΥ 
γὰρ, ἴῃ “γεϑ5᾽ ΟΥ̓ “ΠΟ, ΟΥ̓ ΒΟΠΊ6 Θαυϊνα]επηΐ οἴδιβε, μανίηρ ἰο Β6 βιρρὶ θᾶ. 
Ιῃ 500 οα865 γὰρ τᾶν ὈῈ τεπάεγεα Ὀγ “νγε]],᾿ οὐ {με ἀποιηρμαίϊο " ψἢγ.ὄ 
Ορ. 81. Μαῖξ. χχυῖ. 23, τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν ; “ὙἘΥ τυκαΐ εν] Βαῖῃ ἢ 
ἄοπε Ὁ᾽ ᾿ 

1. 1γ7. εἰ ἔλυε, “1 (45 γοιι 5Ξ4Υ) Πα {τἰεᾶ ἴο νἱοϊαίε᾽ (τηρογί) Ἐῤ τς 
1ῃ6 ἱπᾶϊο., [Ὁ] ονγεὰ ῬΥ ἃ υεῖρ ἴῃ (ῃ6 βδίὴηβ τῃηοοά, ΠπΏρΡ]|165 ἐμαὶ {6 
ίαοϊ Ῥεῖπρ σταηίεά, [Π6 σοηβειεπος σογίδιη]ν [0] ον. ὅ6ε6 (ῃς6 ἢχβέ 
ἔουτὴ οὗ ἃ σοπαϊ]οη4] βεπΐεηοσε, 1. 68, πη. 

τὴν δίκην. ( . 1. 162, η. 
11. 179, 180. Πρόξενος δὲ, ὅζο., “Ῥαΐ ας 207 ἘΤΟΑ͂ΘΝΝ δηα Μϑεπμοῃ, 

51η66 {Π6Υ 476 ὅζα., βεηα ἐΐθηι ἈΠ Ποτ. 
ἔτυθτ᾿ Ὕε, ΣΈΡΨΣΕ ἸΤΟΠΪΟΑ], “ Ῥεϊηρ', α5 γοῖ βαν, ὙΟ ἔτι εη 5. 

ΓΗΆΡΤΕΚ ὙΣ, 

11. ὧς βασιλέα, . ῦρ. 1. 130,2: 
1.3. ἐκ πάντων, “ὈΥ 41], Δῇετ δόξας, “ θείης ἰπΠουρῃς. ΤΠδ ἀϑι8] 

Ῥτεροβιτοη 15 ὑπὸ, θαΐ δ5 {πῈ ἀσεπί ἰ5 ἴῃ 6 ρείβοῃ 3 γογη ἤοτα {πε δοίοη 
Ῥτοοεαβάβ, ἐκ πῖᾶὺ ὈΕ πε, 45 ἐφίληθεν ἐκ Διὸς, Ηοτη. 1]. 1. 669. ΤῊΪ5 15 
τατα ἰὴ Αἰς ῥσοβϑθ. 850 ἴη οἱᾶξσ ἘΏΡΊ 5 ογεεῦν, δ5 “Ἰονεᾶ οὔ ἀοά;, 

ἐβεεη οἤ δηρεῖβ, ὅζα. 
1. 4. ἐμπείρως ἐχόντων, ΠρΔΙΪΥ -Ξ- ἐμπείρων ὄντων. Ἐοτ ἔχειν ὙΠ 

πον. ἘΡ: 1...2.5, ἢ: 
πολεμικὸς, “αῤέ ἴοΥ τγατ,᾿ φιλοπόλεμος, “)οπα οἵ νγατ.᾽ ΔΑἀ]εοῖνεϑβ ἴῃ 

-ἰκὸς ἀεηοία βίμεββ ΟΥὁ οδρδοϊίυ, δηβυγεσίηρ ἴο {Π6 1,αἰΐη δηαϊηρ -δὲ 5, ἀπ 
ΟἿΓ -ὖϊο. 

1. 5. δὴ ἱπίτοάποθα δὴ ἰηβίδπος, σοργηιῖτιρ [Π6 βἰαϊετηθπί 845 ἴο ἢἰ5 
γα Κα ῬΓΟΡΘΠΒ 65, τε κῃ ἔδοί, ΟΥ̓ “ἴῸΓ ᾿ἰπβίδποα, ΟΥ᾽ “γοῖι τητπβέ Κπονν 
{π581|. ὅτῷ. 

1. 6. παρέμενεν σοπηθίης65 {Π6 τηθδηΐηρϑ οἵ " σοπϊππϑα᾽ ἴῃ Πῖ5 σοτπίγυ 5 
βεσνίςθ, δηᾷ " σοη!ηπιεα  Ιογαὶ ἴο {π6 δι πουιεβ, ἴῃ ορροβιοη ἴο οὐκέτι, 
πείθεται (1. 12). 

1.8. ὡς ἐδύνατο, “45 Ῥεδῖ νγε σου], ᾿πηρ] γἱησ (μΠαὲ Π8 νγὰβ ποΐ οὐδὺ 
ΒΟΓΌΠΡΌΪΟΙ5 ἃ5 ἴο {Π6 τηθ8 8. 

1. το. τοῖς ὑπὲρ Χ. ὅτο. (Ὡς ΤΗταοϊδηβ ἀννε]]ηρ οἡ {Π6 δινρο ΟΥ̓ 
3εα οἵ Μαίγιοσα. Ῥεηπίμιβ, αἰξογνγατας Ηθγδοῖεα (ν πος 5 τηοἄθη 
ΠΆΤΩΘ ΕτΕ 11), νγαβ μα οὗ {πεὶγ ἴοννημβΒ. 566 Μδρ. 



ΑΝΑΒΑΒΙ5, 11. νὶ. όι 

μεταγνόντες. ΕῸΓ μετὰ ἴῃ σοπηροιιης5 ορ. [1]. 20. Π. 
1.11. ἔξω ὄντος, ἰ. 6. ΘΠ 6 Παά σοί οἰθαγ οἵ [Π6 Ῥε]οροππδβι. 

ΟἸ6ῖς 580 ἰμαὶ (]βαγοῆιιβ νναβ8 αἰβτηϊββθα αγίογ ἢς Παὰ θδθὴ αἱ Βυζαηίίατη, 
ἴου ἷ5 ὑγγαηηυ ἴμετθ. Μχ. ατοίθ {πϊηῖκα μ6 τῆν παν Ῥθθπ ΘΌΥΘΓΠΟΙ οἵ 
ἴῃ ΡΪδοβ ἴῃ Β.0. 404, δη4 50 Βανβ ριβοβάβά (Ἰβαπάεογ. 

]. 12. Ἰσθμοῦ, (ῃς ἰδίῃτηι5 οἵ (ογίπῃ. Ηδ ρτόρδῦὶν Παά ἰο τοις 
{ποτα ἴο ἴαϊκα ὉΡ βοιὴδ οὗ ἰῃς6 411165 οἵ ϑρατία. 

1. 13. ἐκ τούτου, “ ἴῃ σοηβοατοποδ οἵ [Πϊ5. Βεῖον (1. 10). 
ἀπὸ τούτου ἰ5 “ ἴτοπὶ {Πϊ5. {πη ἰουννατα. 
ἐθανατώθη, "ἢ νγα5 σομαεμπηποα ἰο ἀθαίη.᾿ ἴὔβαλ!Υ θανατόω ἰ5 “1 Ραΐ 

ἴο ἀβαϊῃ. Με ἴῃ -όω, ἀετινεα [τῸΠπὰ ποι Π-ϑἴθιηβ, πδαῃ ἰὼ σατίδ6 50Π16- 
τὨΐηρ, ἃ5 δουλόω “1 Θη5]ανε, ὅζο. 

1. 14. τελῶν, “ἴπε Διυϊῃου 165, 1. 6. [6 ἘΡοΙβ. ὍΤῆδ σοτητηοῃ Ρἤγαβε 
ἰ5. οἱ ἐν τέλει. 8:6 τέλος ἴῃ Τιοχίοοη, 

1. τό. ἄλλῃ γέγραπται. Τη 1.1. 8 9, γἹΠΕποα {Π15 δοοουπηΐ 5 τερθαίβα, 
1ξ 15 ΤΏΘΓΘΙΥ βαϊὰ Παὶ “ Ογταβ μα δὴ ἰηΐογνίονν τ ἢ Ὠϊτη ἀπά δαπϊγοά 
Βϊπλ. ῬοΟΒΒΙΡΙΥ ΧΕΠΟΡΠΟΙ τῆδὺ ἤαγα Τογροίίθη ὑπαΐ μ6 Παᾶ ποί 5αϊά 
τῆοτα ἰμδη [ἢ 15. 

1. 17. οὐκ ἐπὶ ῥᾳθυμίαν. 80 ἴῃ ΠΪ5 «αἀἀτεθ5 ἴο {Π6 5ο]άϊεσβ (1. 111. 8. 3) 
ΟἸατοῆι5 ἴα καθ γαῖ ἴου ποῖ Ππανίηρ' " βαυδηάεγεα ἴῃ ᾿πχυτυ ᾿ (οὐδὲ καθη- 
δυπάθησαλν ἴΠπὸ π]οΠΕΥ Ογτιβ Παᾶ σίνεη Ὠΐτη. 

1, 18. ἐπολέμει, ᾿τηρετΐ., “ ῥγοοθοαθα ἴο τα ῖκα νγατ. ΟΡ. ν. 138, π. 
1.19. ἔφερε καὶ ἦγε, “ παττῖεα «πὰ ρΡΙαπάοτγεα. ὅε6 φέρω ἀπά ἄγω ἰπ 

Τχίοομ. 
25. δστιίξ, ὅδ. ΠῸΥ [Πδ σοηβι πο 0 ΟΡ. ν. 92, Β. 

ἐξόν. (. ν. οὔ, π. 
1,25. ὥστε πολεμεῖν, “ἴογ (ῃ6 5α]κ6 οἵ νγατ, 1. 6. “ΙΓ να  ἃ5. ἢ 

ΟὈ]εοί.᾿ ἘῸτ ὥστε νι] πάϊς, δηα ἰηῆη. ΟΡ. 11. 88, π. 
1. 28. φιλοπόλεμος, πολεμικός. ( Ρ. 1]. 4, η. 
1.29. ἣἥμέρας καὶ νυκτὸς, σοηϊίνε5 οἵ {τη6. (Ὁ. 1ϊ. 6, π. 
1. 2ο. φρόνιμος. 50 541Π|5ἰ τεοοτάϑ οὗ Γιρτυτγίμα, “ εἴ ῥσοα]ῖο βἰγεηπυβ 

εταΐ εἰ Ῥοπτιβ ΘΟ 5110, “ωρμγέλα, νι]. 5. 
1. 32. ἀρχικὸς, “4016 ἴο σοτητηδηά.᾽ (Ὁ Ρ. 1. 4. πη. 
ἐξς τοῦ τοιούτου τρόπου, ὧτο., “ σοῃβί οτίηρ {Π6 βοτί οἵ ἀἰβροβί(οη ἐὸ 

Βαᾶ. Ἔκ, 11.“ ουΐ οὗ ᾿π]ρ1165 {μαΐ με δἀιποπηΐ οὗ 15 σαρδοῖίυ ἴοσυ οοπη- 
τηδ Πα νγὰ8 {Π6 γεϑρἰξ οἵ (1. 6. νγὰβ γερμαΐθα ὈΥῚ) Ἠ15 Ῥεου τ ἰεπηροτατηθηΐ. 
ΤῊ καὶ ἰπ κἀκεῖνος 15 θεδὶ γεηάογεα ὈΥ ἃ βίσεβϑϑ οὐ {π6 ρτόποπη. 

1. 324. ἣ στρατιὰ αὐτῷ, “ λὲβ ἀττηγ,, ποΐ πονγενεσ ροββεββῖνα ({ποιρἢ 
πεσε 15 πΠῸ οἴπεσ σοηνεηϊθηΐ ὑγᾶΥ οὗ ἰτγαπϑίαἰϊηρ 1{), θὰΐ [π6 50-οδ]] θᾶ 
ααἰΐντ5 οἰ ῖοιι5, νΥ ΠΊΟἢ, 15 γῈ 8 }}Υ ἃ ραυςὶσα]ατ Ἰηβίαποθ οὔ Πα (αλίνες σογιγοαϊ, 
Όρ. 1.1. 64, ἢ. ΤῈ πηρ]165 παΐ 1Π6 Ῥεύβοῃ ἴδικαεβ δὴ ἐγέογοϑέ ἴθ ὙΠαΐ 15 
5814 οἵ ἄοπε; (5 λαβὲ μοι τοῦτο --΄ ἰαΚε {ϊ5, 1 2γαγ, ΟΥ̓ “ἴο ΡΙβαβε 



6 ᾿ ΝΟΤΕδ. 

τηθ.᾽ 

ἀοίϊησϑ 1 81ὴ ἱπίεσγεβίεα, 
Ι. 35. ἐμποιῆσαι, “ ἴο 1511] Ἰηΐο {Ππ6 τηϊπαϑβ οὗ ;᾿ 11{. “2γοάπμοο ἱμπι᾿ ἴδια ὶς 

{Π6 {δε ηνσ ἐπμαΐ, ὅζο. 

1. 26. πειστέον, {Πε6 νεῖθα] δά]. οἵ πείθομαι, “1 οὔεν,᾽ ποΐ οἵ πείθειν, 

“Ἱ Ρευβυαδάε, νυ βῖοῃ νου] ἴακα {ΠμῈ σεομξαέϊνε. 
1. 27. δρᾶν στυγνὸς, Τα. ἥξρρέψα. ἐγί δεῖς. Βαυΐ (8ε 1, Ροεῖβ ΘΟΡΥ 

115 56 οὗ ἰῃς ατβϑεὶς ᾿ηἤηϊνα, 45 " πἴνευβ υἱήεγὶ, Ηοτ. Οά. ΤΥ. 11. 59. 
1: 39. ὡς -εὥστε, νυνὰτἢ ᾿ηδπηϊῖνθ. (Ὁ. 11. 89, ἢ 
ἔσθ᾽ ὅτε (οτ ἔστιν ὅτε). 111. “ἴΠετα 15 (6 {{π|6) Βεη, ἱ. 6.“ ἴὰς Ὥς 

1,Αἴ. εεὲ φμαπάο. ΤὮΪΒ. Ρῆταβε δὰ Ῥεοοιηδ 50 ἔβῃλ]ατ ἰΠαΐ {Πε ἴεηβε οὗ , 
ἔστι τετηδϊηδα ππα]ζογεά, ἐνεῃ {ΠουρΡἢ ραβί οὐ ἔπζαγα Ἐ{π|6 σγεσα ᾿τηρ]]εά. 
ΘΙ] τὴν ἔστιν οἵ ἴοΥ εἰσὶν οἷ, ΟΥ ἐν εῃ ἴου ἦσαν οἵ; πὶ ἴῃ 1,41. “ Ξωγέ αὶ, 
“ φγατιέ αα].᾿ 

γνώμῃ, “1 ἃ 5εῖ ρύγροβε, οὐ " βυβίευηδίοα ]γ. 
1. 41. τὸν στρατιώτην, “α Ξο]416τ. ΤΗς ατεεκ ατίϊοϊα οἔξεηῃ. πιατκβ 

Δ Πα Ιγ] 113] ἃ5 οπ6 οὗ ἃ οἰαββ, ΠΕΙΘ γα ΘΟΠΊΊΟΕΪΥ 586 πε ἱπάεδηϊΐα 
το 16. 

1.43. Τιβθπρπϑη φυλακὰς (φυλακὴ), “νγαῖοι. 1. 6. “ αοί οὗ νναιοῃίηρ, 
υἱρηϊας ἴτοτη φύλακας (φύλαξν, “ νγαϊομετβ, υἱρίϊο5. ὙΠῸ νγοσὰ σμαγαὰ 15 
διηθίστουϑβ, Πανίησ Βοΐἢ πηδδηΐπρϑ. 

ἀφέξεσθαι, 111. “ ζδεῤ Ἠϊ5 παπᾶς οὔ 1. ε. "δνοϊά ἱπ)ατίηρσ. Απ ἀμαϊ5- 
ΟΡ! πΠ64 5ο] ϊθυ τηϊρηΐ ὈῪ τηϑτε αυνκνυγαγάπεββ 40 τηϊβοῃϊεξ ἴο ἔΠοβε οὴ ἢϊς 
οὐ 5146. 

1. 46. τὸ στυγνὸν... φαίνεσθαι. “(Παΐ ΗἰΞ σ᾽ ΘΟ Π655 ἔμ θη αϑϑυτηθᾶ 
ΔΗ δ οἴ σου] η655, ἃ5 σομηραγεά συ (11. “ ἀτηοηρ ᾽) ἰΠ6 σοπηΐεπδαποθς 
(οὗ [με οἰ μειβ). ϑοῖηξδ ἰπβετέ ἄλλοις Ῥεΐοτε προσώποις, ΜΒΪΟῊ σίνεβ {Π6 
τσ 5εη56, Ραΐ Π85 ποΐ {Π6 Ῥεβί δυςποσιυ. 

1. 47. ἐρρωμένον .... εἶναι, “ Ξεεπηεα ἴο ὈΕ {πΠ6 Ἔχργεββίοη οὗ βυτηπαββ 
Δηα σοῦυτασα ἀσαϊηβί (Π6 ΘηθΠηγ. 

1. δο. ἀρχομένους. ΤῊε ἰεχί 15 ΑἸπιοβί οδυίαϊηϊν οοσγαρί. ᾿Αρχομένους 
(Ραββῖνθ) πιαβί τ στρατιώτας, ἀπ ὈΥ 15 ρΡοβίτϊοη ἴῃ {Π6 βεηΐθποα 5Που]α 
Ἄρτα ψ]ἢ ἄλλους. Βαΐ ἰῃδη ἰῃ8. βθῆβα στεααΐγοβ " σομητηδηᾶογβ,, ποΐ 
ἔχηθῃ ;ἢ 

ἀρχομένους ἴῃ Ξι!]εοΐ οὗ ἀπιέναι, ἴξ νου] 5εθπὶ ἴο τθαπῖτα {Π6 ἁτίϊο]α, 
ΠΑ ΤΠΟΙΘΟΥΘΙ σγοῦ]α ἴηνοϊγε {Π6 ταγο σοπβίγποίίοη οὗ {Π6 δοουβ. ἀπ 
ἴηῆη., ἰηβίεβδα οὗ ἴῃς ἀδίϊνε, αἴϊζεσ ἐξείη. Οὐμεῖβ. οπιὶϊ ἀρχομένους, 
Ἰεανίησ ἄρχονταϑ, ΟΥ ἃ 51 Π}}181 νγοτά, ἰο 6 Ξῃρρ] δα ΜῈ ἄλλους. ῬΟΞΒΙΒΙΥ 
186 τὶρῃϊ τεδάϊηρ 15 ἀρξομένους, ἴῃ ἃ ραββῖνε βεῆβε; ἱ. 6. “σβεη πεν μαᾶ 
8) ΟΡΡοτγίπηϊίν οὗ σοϊηρ οὔ ἴο ΟἴΕῚ᾽ (φοτητηδη 615) ἐο δὲ γερά ὈΥ ἴποτῃ. 

1. 51. τὸ ἐπίχαρι, “με δου ν οἵ ρ]εαβίηρ. 
Ι. 52. διέκειντο, ὅζα., “ὙΕΙ͂ ἴῃ ἴῃς ροβί[οη οὗἩ Ῥουβ, ὅζο. (ρ. γ.- 

116, η. 

“Οὐἱᾷ »λὲ (εἰβὰβ δρὶϊ 3 τΞ 'τὴν ( εἶξαβ, ἴ. 6. (εῖϑαβ ἴθ ψβοβθ 

ἣ 

ΒδΠοΘ 5ΟΠ8 ἤᾶύβ ῥτοροξεά ἰο τεδά ἄρχονταβ. Τί γε τῆακθ 
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Ἰ, 55. ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι, “ ΠῸΠι νναῃΐ᾿᾿ Οὗ ΤΊΟΠΘΥ ΟΥ Ῥτγον βίη. 
]. 56. παρείησαν αὐτῷ, “ ἴοο͵κ 5εΥνίοα. πΠΩ͂ΘΙ Πϊηλ.᾽ ΕῸτ (ἢ ἰοττη οἵ 

τῆς ορί. 3τά Ρ]. 566 1. 57, ἢ. 
1. 58. μέγαλα, {ῃ6 ρῥτεάϊοαία, ἰ. 6. " βίτγοηρ γγεσα (6 ἱπῆιοηοςς (Παὶ 

ἰεηα δα ἴο πηαϊζε ἢϊ5 τηθη εἤποϊθηΐ βοὶ 1 6Γβ.᾿ 
Ἰ. ὅο. θαρραλέως ἔχειν. ( Ρ. ]. 4, 1. 43, π. 
]. 62. δὴ 5.τὴ5 ὉΡ {πε ἀαβουιρί] οι, ---- ΒΘ Οἢ ἃ51 Πανα βαϊά. 
ἄρχεσθαι δὲ ὑπὸ ἄλλων, ὅζο. (ρ.]. 12, ο. Τῆς Ραί{|6 οἵ συμαχα 

νγαὰ5 Ἰοϑὲ τηδίην γοιρη ΟἸΘατομτιβ᾽ τοῆιβα] ἴο ΟΡΘΥ {π6 οομητηδηάᾶ οὗ 
Ογτιβ, Πεη ογἀεσγεαᾶ ἴο δἰίβδοϊς ἴῃ 6 Ἔπευηγ 5 οεπίσο. 1. νυ]. 88 12, 12. 

1. 62. τὰ πεντήκοντα ἔτη, “7μεἱ] ΠΙΓΥ γεαῖβ οἷα, 11{. “ ἐι6 ΒΓ ᾿ ΒΊΟἢ 
γοι σε ΡΥ τεοϊζοηΐησ {Π6Π} 81] ὉΡ. 

1. 67. Θοτρίῖδβ οἱ 1,βοῃίπὶ ἴῃ 5101] ν νγὰθ ἃ οαἰγαϊβα ἰθδοῆου οὗ 
τοίους ἴῃ {Π6 ΠέΉ οαπίατυ Β.σ, “ Ηἰβ ἀρυπάδηϊς ρονγεῖβ οὗ Π]μυβίγαίίοη, 
ἢϊ5 βογι ἃ ϑσπαμηδηΐβ, ῃἰβ σι Ποῖα] σἰσγαοίατγα οὐ βεηΐθποαβ..... Βργεδα ἃ ΠΕ 

ΤἈϑηϊοη ἴῃ ἴῃς ατὲ οὗ βρεακίησ, ψΒΊΟἢ οσ [Π6 {πὴ νγαβ γευυ ροραϊατ. 
Οτοίε, Ηἰξέ. ο77 Οὕεεοο, ο᾿. Ἰχν. Ηἱ5 ἔξε 15 βϑαϊά ἴο μαγε θξβὴ 100 ηηΐιαε, 
ΟΥΕΙ ζ,4οο. 

1. 69. ἱκανὸς, {Π6 ΠοΠΊ. ἴπΠ ρροβι(οη σι (Πς Ξαρ]εοὶ οὗ {πε 5βη- 
ἴεμοθ. ἿΙὴ 1 δίϊη ἴ σου] θα “56 Ἰἀοη θη 6556 σαΐιι5.᾽ (Ὁ. οἶδα ὧν, ὅζε,, 

ἘΝ, Ὡς 
ὧν-- 7 ῈῸ τγεσα.᾽ ΟΡ. Σ 66, ἢ. 

ἡττᾶσθαι. (ΟΡ. 11]. τορ. Π. 
1, 74. μετὰ ἀδικίας, “ν πηΪτι5ὲ της 8η5 ;᾿ σὺν τῷ δικαίῳ, “ σοῃϑ᾽δίΕ ΠΕ] ν 

ἸῺ 1υπέϊοε,᾿ Βανίησ Ἰπβέϊσα, 45 1ἰ ὑσεσε, ἴοσ ἃ οοτηραπίοη δηᾶ 4110. Βοίῃ 
Ῥτδοίίοδ!]ν -- [Πς δἀνετὸς ἀδίκως ἀπα δικαίως, θα σὺν ᾿πηΡ1165 ἃ πη Οἢ ΟἸΟΒΕΤ 
οοηποχίοῃ [Πδη μετὰ ἀο65. 

1. 75. μὴ, 56. {δε ᾿ηῆη. δεῖν. 1Ὲ ὥετο ψεῖα το θὲ ΞΡ] εά, {με μὴ 
τη 6 οὐ. : 

1. γ6. καλῶν καὶ ἀγαθῶν, “τηξη οὗ ΠοποιΓ δηα ρσγο ιν. ὙὍ8ῃε ρῬῆγαβε 
καλὸς καὶ ἀγαθὸς (ΟΥ καλὸς κἀγαθὸς, 1. 84), 11. “1, ἀηα σοοά,᾽ οοτη- 
Ῥτιβεὰ {πθ ατεεῖκ δεαμ-ἑάόαὶ! οἵ Ἔχοειδησα, οὐ ψγηδί να 5ῃου]α ο8]] ἃ 
“Ῥεπεοϊ σεηί]εηδη. 

1. γ7. οὖ... .οὔτε... οὔτε. ἘῸΓ {{|0 τη] 1Ρ|164 περσαίνεβ ΟΡ. 11.81, 
ν. 110, . Ἷ 

αἰδῶ, “τεβρεοῖ ᾿ ἴου 15. σοοά ορίἰπίοη οἵ {ῃεπὶ; φόβον, “ἴξατ οὗ 
Ῥαηϑῃτηεπί. 

1.8. ἐμποιῆσαι. (.]. 35, ἢ. 
ῃσχύνετο, “ Ξἰοοά ἴπιὶ ἀνγε οὗ, ἴοτ ἔξασ οἵ Ῥεοοτηϊηρ ἸΠΡΟρΡυΪατ (τὸ ἀπεχ- 

θάνεσθαι), ἃ5 εΕΧρ]αϊπεά ἴῃ ἰῃ6 ποχί οἷδιβθε. Καὶ (1. 79) 15 1μεγείοτε 
εχρ απδίοτσυ, --" [Πδΐ 15 ἴο βαγ. 

1. 82. ἀρχικόν. (ρ.]. 32, η. Ἐπαινεῖν 15 ἰῃε ἰπῆη, αἴτζεγ ἀρκεῖν, “ΠΕ 
ἘΒουρΒ 1 ἐποῸΡἢ ἴο ῥγαΐβε. 
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1, 86. ἐτῶν, ποΐ {6 σεη. οἵ ἔπι, κε νυκτὸς, ὅζο., θαξ ἃ νατίεἰν οὗ 

ἴῃς ἀεεογίριῖνε σεηϊτῖνα, Ἰδὲ 45. ἴῃ ἘΠΡΊΙ5Η, "ἃ τηδῃ 9} γεαῖβ᾽ -- ' δηι ἀρεᾶ- 
Ιη8Δη.᾽ 50 τὲ 58ὰὺ “ἃ τηδῃ οὗ {μιτίγ. (Ἕρ. εὌχργεββίοῃβ. πκὸ ποταμὸς 
πλέθρου, 1. ἵν. 8. 4, ὅτε. 

Ι, 8γ. δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν. ( Ρ. ἵν. 8, π. 
1,..91. διδοίη δίκην. ὅεε δίκη ἴῃ 1, Ἔχίσοη. 
1.92. ἐπιορκεῖν. (. ἰν. 40, ῃ. 
1, 94. τὸ αὐτὸ τῷ, ὅτο., “τΠε Ξᾶτὴδ εὐξέδ᾽ οἵ “ἴῃε βδιὴδ αβ.᾽ 1,Δἴ. ἐάενν 

φιοα,, οὐ Ἰάετηι αο. Ὁ. νυ. τόρ, πῃ. 
Ι. οό. πολεμίου, ὅζο. “6 ΠΕΥΕΥ τι ἀϊοα]εα δῃ ἐπειηγ. Κατὰ ψ ἢ σεη. 

τηθ8η5 “«ασαϊηβί ;᾿ 1. “ ἄοτυν ὌΡΟΠ,᾿ Πεποα ᾿ξ ἰακεβ {Π6 σεπ. ἴῃ οοτη- 
Ρουπαᾶβ ΒΟ ἴηνοῖνε ἰμαΐ τηξαπίησ, 45 κατακρίνειν, κατηγορεῖν, ὅζο. 
50. ἴῃ {ῃς πεχί οἴαιιβε τῶν συνόντων 15 σονετηεαᾷ ὈΥῪ καταγελῶν, --- ΒΕ 
Αἰνγαυβ ἴα] κε δβ 16 6 σσεσα τ] ο]Π]ησ ΠΝ αβϑοοϊδίεβ : 1. 6. πἰϑεᾶ σοη- 
τετηρίποιβ Ἰδηρστιασα ἀρθουῦί μετ ἴο οἴμεσ ρεορὶβ. ϑοπῃε ἰδκε διελέγετο 

ἴο τηϑδῃ “ες ἰαϊκεᾶ ἐο ἢϊβ σοτῃρδηΐοηβ 45 1 στἱἀϊουπησ μετα. ὍΠ6 
ΓΟΓΠΊΘΓ 15 Ργεΐεσα]β. 

1. 99ς. φυλαττομένων, “ οἡ {πεῖν στιατά.᾽ (Ὁ. ἰν. 51, ν. 155, Π. 
1. τοῦ. μόνος ᾧετο, ὅτζο., 1. 6. “Πα ἰΠουρῆϊ Πα νγὰβ ἴΠ6 οπ]Υ ΡΕΊΒΟῚ ἴπ 

{Π6 νου Ἴο Παά ἀἰϊβοονεῖεα μον Θαϑὺ ἴἰ 15 ἴο, ὅζο. Εὸγ εἰδέναι ὃν, 

τ 77..ι. 

1. το4φ. χρῆσθαι Βεῖα -Ξ “ἴο ᾿ἱπῖροβα προη, 11. “ ἴο τπιδε ᾿ 85 με {|κεᾶ. 
(ν.1. 82. 2. 

1. τοῦ. μὴ [ἰ5 ἱπάεῆπιία -- “τυλοευεῦ χὰ ποῖ ἃ ταβοδὶ; τὸν οὐ 
πανοῦργον οι] ρΡοϊηΐ ἴο βοπηα Ῥδυί οι ]αῦ τη γῆ0 νγὰβ ποῖ 50. 

τῶν ἀπαιδεύτων, ρατίἰνε σεη., ἀδποίϊηρ ἃ οἷαςς, 11|. " απιοηρ' ἐἶιε τειετηθεῦ" 
οΓ ἴΠε βἰτηρ]είοηβ. 

1. τοᾶϑ. παρ᾽ οἷς, ὅζο. ΤΗδ δπηἰεοδάεπηξ ἰο οἷς ἰ5 τούτους, (με οδ]εοΐ οὗἉ 

κτήσασθαι. 
τοὺς πρώτους -- φιλίᾳ πρωτεύοντας, “ἴποξα πο (ΒἰἐΠπευίο) με {πε 

ἢσβί ρΐδοα τη ἐμεὶν ἔπἸεηἀβῃ1ρ.᾿ ἀπᾶ ἰ5 εξ οδ)]εοΐ οὗ διαβάλλειν. 
1. ττο. παρέχεσθαι (πη 4616), 111. “ἴο τηακε 207 ᾿ὶς οἵὔπ επᾶς. Πειθο- 

μένους ἰ5 ρῥτεαϊςαῖϊνε. ἘῸΓΣ [Π6 πιθδηϊηρϑ οὗ παρέχειν 56ε 11]. 102, ἢ. 
1. 112. ἐπιδεικνύμενος, “ ὃν Ξῃονίηρ., ΟΡ. 1. 66, π. 
δύναιτο, [Π6 τεστ]δτ ορί. ἴῃ ἃ ἀδβρεηάθηΐ δββεσίίοη (1. 7, π.)--- ἐμαΐ μ8 

Παα {Π6 ρῬονγεὺ ;᾿ ἐθέλοι ἂν τεοατῖγεβ δη ὑ 1ζ᾿ οἴαθϑαε ἰο ὈῈ βυρρ!!εα,--- 
“{Παΐ Βα τυομα Ἰπ] τα {Πετὰ, ἐγ οῤῥογηετῖέν ἐκοια αγίϑο.᾽ 

1.113. κατέλεγεν, “ τεοΚοπεᾶ;, οἵ “5εὶ ἰἴ ἄογα (ἴο 15 οὐστὶ οτεατἴ) ς᾽ 
ὅζο. Ἱ,Αἴ. ἐγιῤιμίαγε. ' 

1. 114. χρώμενος αὐτῷ, “ἴῃ ΠῖΞ5 ἀξα]:ησθ ΤΠ Εϊτα. ΟΡ. {δὲ [ἴῃ 
“ ΤΑΤ ΑΙ ΠἸΑΥΙοῚ μέ, ἀπ 566 ν. 48, Π. ; 

1. 117... διεπράξατο, ὅτς, 11{. “ἢ τηαπασεᾷ νὴ ἢ ΑἸ ΞΕΡΡυ 50 ἃ5 ἴο 
σεῖ {Π6 σομητηδηα οὗ [15 ΠΠΘΓΟΘΠΔΓΥ ἴοτγορ,, 1.6. “ 5Βισοεεαεδα ἴῃ οΡίδἰπίηρ' 
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{ΠῸ σουηιηδηα, ὅζο,᾿ Ογτιις μα σίνοη Αὐίβιϊρριιβ ἃ οτος οὗ 4000 πιοῖοο- 
ΠΔΙΪΘ5, ἴο Θημ 6 Ηἶπὶ ἴο ρει ἄοννη ἃ τῖναὶ ἰβοίΐοπ ἴῃ ΤΉρσϑαὶν (1. ἰ. 

᾿ δ᾽ 10). : 
1. 120. Ῥβεϊησ θη ταὐτὰ, δαί, ἴτομι ταῦτα, εα (.. οϑ8, π.) 
1. 121. οὐκ ἀπέθανε. ΤῊ Ὑδαβοιι ργοΡα ΡΥ νγαβ ἐπαὶ Μεποη ἴοοῖς 

οὐρα αἱ ἴΠ6 Ῥογβίδη οουτγὶ ἴου πανίπρ οδυβθα ἴπῸ ΔΡΡτθπμδηβίοη οἵ ἢϊ5 
ΘΟΙΙθαριιεβ. Ηΐβ αἱ εϊηγαΐς αίε νγὰβ τηοβὲ ΠἸκεὶγ ἄπε ἴο {πὸ ἱπβαθηοο οἵ 
Ῥατγϑβαῖβ, νῆο αἰ ποὶ [81] ἰο ἴα τϑυθῆρε τιροπ 811 οοποοτπρᾶ ἰπ {πὸ 
ἀβδίῃ οἵ ποὺ ἑανουτγίίε βου. ἀτοῖθ, οί. οὐ Ογόθοο, ςἢ. ἴχχ. 

1. 127. κακῶν. ΒῸΓ {Π6 σεπ. αἴζεσγ καταγελᾶν 566 1. οὔ, η. 
1. 128. εἰς φιλίαν, 111. “ τὶ τοβρθοὶ ἰὸ {το πϑῃΐρ ;᾿ ἰ. 6, “ΤῸΥ {πεῖτγ 

Ὀαπανίουτγ ἰο ἐπεὶν {το πᾶς, 
1,129. τὰ πέντε, ὅζς, (. 1]. 63, πη. 

Ἂ 





ὙῈ 

ΙΧ, 

{16 γϑδγονιοθς αΥ ἴηι αἰΐ σαϑε5 ἰο ἐλιε Νοίες. 

Ἀσοιβαέϊνε " δρβοϊυΐς," ν. οὔ. 
-- δἴξεγ ἱπίγαπϑβιεϊνα γαγῦ5, 1Π]|. ΙΟἹ. 
-- ἀεποίϊηρ τηθάβαγα οὗ 5ρ8ς6, ἴϊ. 50. 
- οἵ ἀυγατίοῃ, 11]. 51. 
Αἀϊεοῖίνγες ἴῃ -ἰκός, νἱ. 4. 
ἀκούειν ψΜἰ τ ἱπῆη. ἀπά ραζεϊοῖρ]α, ν. 

54: 
ἀλλὰ, οτος οὗ, ἱ. τοῦ; ν. γ6. 
ἀλλὰ γὰρ, ἴοτος οὗ, ν. 50. 
ἄλλο τι ἢ, α οοπάξδηξβεά ρῆγδϑβε, ν. 30. 
ἀμύνειν ἀπὰ ἀμύνεσθαι, ἰἰϊ. τοϑ. 
ἂν Δητοἰραΐοτγυ, ν. 88, 
-- ἴοτοβ. ἀπά σοῃϑβέγυοίοηβ οὗ, ἱ. 48, 

2 Ὲ: θὅ Σ᾽: ν. 7Ὲ: 
-- νἸἢ δοτίβε ἱπάϊοδέινα, Π1. 48. 
ἀναστρέφεσθαι, τηεαπὶηρ οὗ, ν. 61. 
ἀπειπεῖν, τιεαπὶπρ οἵ, ἴ!. 80. 
ἀπὸ ἴῃ ἀνετθ!4] ρῆτγαϑβεϑβ, ν. 26. 
ἀποδρᾶναι «τιὰ ἀποφυγεῖν, ἰϊ. 67. 
ΟΑτεῖοΪε τε ροββαϑββϑῖνε Ργοποῦη, Υ. 162. 
-- ἀεποξίηρ ἃ οἶαϑ8, νἱ. 41. 
-- νατίεα ροβίτιοη οὗ, 1]. 110. 
- ὙἸ δαξ. ῬΑτΈοΙρ] 6, 11. 10. 
- ΤΠ παπηεταὶϑ, νὶ. 62. 
“Ατεο᾽ ξυΐυτα οὗ νϑτρϑ ἴῃ -ζω, ἱ. 25. 
“ Αἰεγασεοη ̓  οὗ Π τεϊδέῖνε, 1. 90 ; 

ν. 62: 
ἈΑὈρπηδηξ ἴῃ σοπρουηἀ νετῦ8, Υ. 142. 
αὖ, τιραηΐηρβ οἵ, ν. 19. 
αὐτὸς -- “ αἴοπε,᾽ 1ἰ. 6 ; 1]. 26. 
αὑτός ὁ απὰ ὁ αὐτός, ἰϊ. 85 . νἱ. 

120. 

Οδεμδε, ε[τε οἵ, ἵν. 143. 
Ὅδπαϊς πὰ ἔγεποῖεβ, 11]. 42; ἷν. 62. 

Ε 

ΟΠδηρδ ἔτοπι ἱπάϊγεοϊζ ἴο ἀΐγεος ἔοσπὶ 
οἵ ΞΡ6ες ἢ, [Ϊ. 5. 

Οοπιρουηά γεγῦβ, μον ἔογπιβά, {ϊὶ. 
41. 

Οοπιροιπάςβ οὗ ἄν στ συ] πποῖῖνε, 
11,130. 

Οοπάϊτοηδὶ βοπίθποθ, ἔογπης οἵ, ἰ. 68, 
Οοπείγποίίοη κατὰ σύνεσιν, ἱ. 32. 
χρῆσθαι, 5εῃη5ε5 οὗ, ν. 48; Υἱἷ, 104, 

114. 

Παίζυτις Οογηγηοαὶ, ἱ. τὸ; ἷν. τό. 
-- Εἰλίριδ, ἱ. 64; νἱ. 34. 
δεξιά -- “ ρΙεάρε,᾽ 111. 126 ; ἱν. δ. 
δὴ, ἴόΓοα ΟἹ; ν..201 νἱ.-.-5᾿ 62. 

δῆλος εἰμὶ ὅζο.. Ρεγβοπδὶ σοπβίγαο- 
τίοη οὗ, ἰν. 8: ν. τι. 

διὰ ἴῃ σοπηρουπάς, ἱ. 123. 
διακεῖσθαι, τιεαπίηρ, οὗ, ν. 116. 
διαπράττεσθαι, τχεδηϊηρ, οὗ, ἴ1{|. 11 κ ; 

3 ἜΤ: 
Ὀἰβίδποεβ ἴῃ Χεπορῆοῃ, μον οδςι- 

Ἰαϊεῦ ἢ: 22: 
ὈΙν βίοηβ οὗ ἴῆ6 ἀαν, 1Ϊ, 71. 
ΠΟΌΡ]6 δοοσυδαῖϊνα, ν. Το. 

δύο υπάςφο!π64, 1Ϊ. 61. 

Εἰς, ἀϊδέτι θυεῖνε ἔοτοα οὗ, ἵν. 128. 
ἐμ ἴογ ὑπὸ, οὗ 1πΠ6 αρϑηιέ, νὶ. 3. 
- ἐχργεββίηρ γεϑηὶέ, νἱ. 32. 
ἐπὶ ἢ ἀδέϊνα, ἱν. 44. 
ἐπιορκεῖν, τηραηπὶπρ οὗ, ἱν. 40. 
ἔστιν ὅτε, πιεαπίηρ ἃπά τ56 οἔ, νἱ. 

ἔφεδρος, τιρδηΐηρ οὗ, ν. 41. 



68 ΤΝΡΕΧ. 

ἔχειν νι ἰ ἢ δάνετθϑ, ἱ. 43. 
ἕως Μἰ ορίατνε ἀπᾶ κυρ] ποΐϊνε, 

Ϊ. 10. 
ἢ μὴν Ἰηϊγτοάυοίηρ, 4πη ΟΔΊΝ, 11]. 117. 

Γὰρ εχρ᾽απαΐοτυ, ν. 44. 
-- π᾿ τοάποίῃρ᾽ ΔΠ ΔΏΞΨΕΙ, Υ. 174. 
“(δἴες οὗ {πε ραΐδςε, ἱ. 48. 
Οεηϊενε, ἀδβοτίρεινε, νἱ. 86, 
- ρατεϊξινε, νἱ. το. 
--- Ροββεββῖνε, ἱ. 26, 65. 
---- ΘΕ ΤΕΘΡΕΒΕ 11 τρ εἰν. κα, 
- οὗ ΞρᾶςΕ, 11. 54. 
--- οὗ {π16, ἰ1. 6. 
γιγνώσκειν, τηξαῃΐηρϑβ οὗ, ν. 31. 
Ὁοτρίαβ πε τμεϊοσγίοίδῃ, υἱ. 67. 

πηρετέεοξ, οτος οὗ, ἱ. τῷ; 1. 87; 
δ 5. 56. Θ᾽ Ὗ: 8385 ὙπἘ8. 

1πάϊοαῖϊνε ἰπ ἱπάϊτεοϊ βἰδιεπιθηΐ, 1. 
ἘΜ τς γῦ. 

Τηπηϊτῖνε, ἀεποῖῖπρ ΡῦτροΞε, ἱ. 37. 
-- Οτεεκ, ἱπιϊταϊεά ἴῃ 1, δεῖη, νὶ. 37. 
- -- --ἰλεπ ρεγυηά, 1]. 55. 
ἵστημι, ἰῖ5 τγατπιβϊτῖνα ἀπὰ ἱπίγαπιεῖνς 

ἴξηξβεβ, ἵν. 120. 

Καὶ εχρἰδηδίοτυ, νἱ. 78. 
καὶ ταῦτα, τιηεαπὶηρ οὗ, ἷν. 77. 
καλὸς καὶ ἀγαθὸς, τιεαπὶπρ οὗ, νἱ. 

γ6. 
κατὰ π᾿ σοπῃηροππάς, νἱ. 96. 
καταθέσθαι ---" ἀεροΞὶξ,᾽ ν. 31. 

Μώντοι, ςοπείτιοϊίοη οὗ, ἰϊ. 81. 
μετὰ ἴπ οοπιρουηάς, [Π4Φ, 29; νἱ. 

10. 
μετὰ «ἀπά σὺν ἀϊΞε συ ϊεπεά, νἱ. 74. 
μὴ οὐ, σοηπείταοέξίοη οὗὨ, 1]. 50. 
μήτε (οτ οὔτε) [οἸ]ονγεὰ ὈῪ τε, 1Ϊ. 

43: 
Μιχεά οοπβίτποείοπϑβ, Υ. 65, 92. 

Νερδξνες πη} Πρ 1εἀ, 11. 81 ; ἵν. 110. 
Νευΐεγ Ρἰαταὶ ὙΠ ΡΙΌΓΑΙ νΟΓΒ, ἰἱ, 

γ6. 
Νευῖεγ ργεάϊοδίε, ν. 38. 

«“ΟΡ]εοξῖνε᾽ ρεηϊεινο, ἵν. 23. 

Ορίὶς, 516 οὗ, ἱν. 121. 
ὅπλα-- ὁπλῖται, ἰϊ. 23. 
Ορέφεϊνε ἴῃ ἃ ἀεβρεπάεηξ φυεβέίοη, ἷ. 

-- ἰῃ ἀερεηάεηξ δϑβϑεγέίοηβ, ἱ. 7; ἴΐ. 
3: ἢ Τῶς γὲ ἘΝῚ } 

-- ἰπἀεδηϊξε οὗ εἰπε, 111. 7ο. 
Ορίδεϊνες ἴῃ -οίην, ν. 73. 
Ογαΐϊο Οδίϊφμα, ἴεηβε οἵ πηΐποσ 

οἴδαξος ἴῃ, ἱ. 18. 
- Κερία ἰηιτοάποεά ΒΥ ὅτε, ἴϊ. Τοο. 
οὐ απιὰ μὴ ἀϊξεϊησιυςῃεά, 1ϊ, 72; 1. 

10: σὲ. τοῦς 
οὐ μὴ «ἰῖἢ Ξυδ]αποέξῖνα, ἱϊ. 61. 
οὐδὲ, Δάνετγθϊα] ἕοτοε οἵ, ν. 14. 
οὐδεὶς ἀηὰ μηδεὶς, ν. 80. , 
οὖν, τηεαηὶπρ ἀπά ἀετ νδέοη οἵ, ἱν. 

32: 
ὡς 85 ἃ Ρτεροβιείοῃ, 11]. 130. 
- στ ἰηβηίεῖνε τε ὥστε, ἢ]. 42. 
-- ΙΓ ρῥδτεοίρ]εα, ἱ. 115. 
- ΨΠΠ ἔυΐυτα ρΡαγεςείρὶε, 1]. 97. 
ὥς ἂν «ἘΠ συθ᾽ πηςέξῖνε, ν. 72. 
ὥστε «ἰῖῃ ἱπβηϊεῖινε απά ᾿ἰηάϊοατνε, 

Ἷϊ, 80; 1ἴϊ, 114} ἔν. 131} νἱ. 5 
ὥφελον, ἴοτος δηὰ οοπβίσγυοίίοη οὗ, 

1, 20. 

Παρὰ ΜΠῺ δοουξαῖίνε, ἱ, ΙΟῚ ; ἢ. 
66: ἰν. 7ο. 

παρασάγγηΞ, ταεαπίηρ οὗ ἴπ Χεπο- 
ΡΒοη, 1. 33. 

παρέχειν. 56 η565 οὗ, Εἰ, ΤΟ2, 113. 
ῬαΆττΟΙΡΙς αὔξεσ νεγῦβ οἵ Κπονίηρ, 

ὅρος ἌΣ 
- Ξ-εςοῃϊπποίίοη ἀπά νεῖρ, ἱ. 66. 
πᾶς Μ|Ή δηά -ποὺΐϊ τΠ6 ἁτέϊοϊε, 

ν: 38. ἰ 
Ῥεγίδοξ ραββῖνα ἴῃ ἃ πη άϊθ βεῆϑβε, {{|, 

1:8: 
φαίνεσθαι νυΥἱτἢ ᾿πῆη. ἀπά ρατγέϊοίρίε, 

γ: 6: 
φάλαγξ, πιελπΐηρϑ οἵ, ἱ, 332 ; ἢ]. 9. 
φυλάττειν «πὰ φυλάττεσθαι, ἵν. 51. 
ῬΏγβουβ, [Π6 τῖνεσ, ἵν. 121. 
ποιεῖσθαι, πιεαπὶπρ' οἵ ἴῃ πηάάϊς, 1. 

"8. . 
ποιεῖσθαι περὶ πολλοῦ ὅτο., ἵν. 13. 
πορεύειν ἁτιὰ πορεύεσθαι, ν. 84. 



τ ϑὸρ ΉΎΤτνσουΝϑϑϑυ ψ 

ἽΝΘΕΧ. όρ 

Ῥτεβαηΐ ἰηἀϊσαϊτνα ἴῃ σορογίεἀ βρεεοῇ, 
Ϊ, 46. 

πρὶν, ΠΟ ΞΕΓαστοη5 οὗ, ν. 18. 
πρὸς ΜΠ σοηϊεῖνα, 11, 23; ν. 91. 

διείαος, ροβίτίοη οὗ, ἵν. 69. 
ϑοΙ 6 πθη 5δοτιῆσαϑ, Οασθοκ ἀπά Ἐ οπηδη, 

1ϊ, 45. 
σταθμὸς, τιεαπίηρ οὗ, [ϊ. 33. 
ΘῈ] εοΐ οἵ ἐς ἱπῆπἰ εἶν ἰῃ ποτηϊηαίίνο 

(856, ἱ. 108 ; 1. 6. 
δ) υποτῖνα, ἴοσ ορί. ἴῃ ἀερεπάεπί 

οἴδιιβα, Π|, 8. 
συμβουλεύειν δοῖϊνα δηά τηϊάαϊο, ἱ. 

πον μετὰ ἀϊξεϊηρυσμεά, γἱ. 74. 
σύνοιδα, πιοαπίῃρ' οὗ, ν. 25. 
συσκευάζεσθαι, πιραπῖηρ οἵ, ἰΐ. 21. 

σώζεσθαι 45 ἃ νειῦ οἵ πιοίϊοῃ, ἵν. 
94. 

ταμιεύεσθαι, πχεαηΐηρ οἵ, ν. 82. 
θέσθαι ὅπλα, Ξεῃ865 οἔἉ ἰϊ. 40. 
θυμὸς «ῃὰ νοῦς, ἵν. 24. 
τοι, διηρἤῃδέϊο ρατίϊοϊα, ἱ. 104. 

Ὑπάρχειν, τηρδηΐϊπρ οὗ, ᾿ἰ, 53. 
ὑπὸ ἴπ σοπηρουπάβ, ἱ. 79, 97; ἷν. 

102. 

Ψεεῦς ἰῃ -όω, ἔοτος οὗ, νἱ. 13. 

ὟΝ 411 οἵ Μεάϊα, ἵν. 56. 
ΕἼὝΠΟΙΪς δπά ρατὲ ἤρσυτε,᾽ 1. 85; {Π, 

61. 

Ζαῦ, 1Π6 τίνοσ, Υ. 1. 
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“νῷ θὲ ὙΦ, 



ΞΞ 
σινοοροϊὰς 

σράοτχε 
ο Ορζνονα 

- ΜΈΤΑ δολ 
Ὁ 

1 
Ρ 1 

γεν Ξ ἌΕΡκ. μι τι τι τὰ ." 

᾿Ξ ἘΞ ἐξ ς -ο΄ς --π--- « 

[2] 
5: «“» 

φιγα ες Ῥ . το 

«δῆρα ς ΡΦΗ, Ἐ Υ ὁ 
! 
π᾿ ἔ Ά 

" ξᾷνοι»ε ΡῬΈΩΙΣ Ε ἘΠ τ ἐ εάζογε ὌΝ γάστι 

᾿ τὸν ΖΕΙα 
κα ον 

᾿ς οζρηρ. 

"ἢ 

᾿ΡΉγΣ "ὦ, Ἄς 

ἘΘΥΠΕ ΘῈ ΤΉΠΗΙ 

ΤῈΝ Τα ύθ ΑΝ Ὁ 
ἙἘπσίλοῖι ἥπΐεν 

ΕΓ ΕΤ] 7820 τ 360 

Τῆς Μαρον το Βαδγίσπ ἀπά τῆε σιδοεχψιομ Πείνοας 
οὔ τλα Ταπ Τῆι τι τὸ σἤρνντι, δ᾽ 

“Ἃ 

Τοπηχάπια Εασε 586. ἤροτι Ορδοσι τοῖι 

ὌΓΆΝΟΝΌΟΝ ΡΆςες5, οχροβο. 



ὌΨΟ ΖΗ ΑΚ ΕΣΤΟΝΣΝ. 

ΒΑΒΘΥῪ ΒΕΓΕΟΤΙΟΝΘ ΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ (οοπήοϊπιν 

τπΠΠ 5. ῬΠΙΠΡοίσ, Β.(.1.). ΟἸαγεηάοη Ῥγθθθ Θευθϑ. 

5. ΟἿ 

ΓΕΒΕΤΙΒ ΤΑΒΌΙ,Α, νι [Ιπἰτοάαυοίίοη δἂηά Νοίδβϑ. 

ΟἸαγοπάοῃ Ριθ95 ὅοιῖϊθθ. 25. 6. 

Τλιοῖαπ᾽5 ΝΈΑ ἨΙΘΤΟΚΒΙΑ. [Ιἢ τς ΡΊγεβ5. 





.7αμπαν, 1888, 

4 ῦε «ἰἴατοπῦοη 1Ρτ055, Φτίοστῦυ, 

ΠΕ ΟΝΌΘΓΗΒΟΟΙ, ΒΟΟΚ 5, 
ῬΟΔΖΩΙΘΗΙΕΡ ΣῸΟΚΧ ΤΗ͂Σ ΔΝΙΓΕΣΕΚΟΘΙΤΥ ΔΥ͂ 

᾿ ἨἩΒΝΕΥ ἘΒΟΥ ΘΕ, 
ΑἹ ΤῊΗῊῈᾺ ΟΧΕΟΚῸ ὈΝΙΝΕΈΆΒΙΤΥ ῬΡΕΕΒΡ ΔΕΚΕΗΉΟΌΞΒΕ, 

ΑΜῈΝ ΟΟΕΚΝΕΙΕ, ΓΟΝΘΌΟΝ, 

᾿Σ Α1 Βοοζς αγα Φοτέγιαῖ {γι Ο͵οέδι, τεγεῖρος οὐζογευΐεο όδογδοα, 

ΠΣ 

ΑἸ1Θ. “4: Ε]οριορέαν» 7. αἐ272 π τε 7. ΒΑΚΕΟΥ Αὐτὲν, ΜΚ. 
ΕἸ, γ-Ξευεγές Τἀομδαημα. . Ἐχίζᾶ ἴοδρ. ϑνο. 25. 64. 

ΔΙΙθ. Αἰ μεϊηιογέα 7, αἴζγα. ΒΥ δ βατηβ Απίμβοσ. Ἐχίτα ἴζδρ. ὅνο. 25. 
ΑΙ16. Α΄ }1γεΐ Δαΐίγ Εἰ χοέγεῖσο Βοοξ. “Ν [86 βατὴβ Απίμοσ. Ζοωγέξ 

Εαϊέζονε. . ὃ Εχίγα ἔσδαρ. ϑὅνο. 25. 64. 

ΑΙ1Θ. 44 «5δεογα Ζαῦία Ἐπ ῶΣ Ξε ΒΥ 186 5αῦηβ Αὐίδοτσ. 
Εχίγα ἔσαρ. ϑνο. 35. 6. 

[4 Καον ἐο γε αγιαῖ .'δοογιαεῖ 7,α{1722.Ε χεγοῖδο Βοοῖς ἦγ 2γεῤαγαΐζοει.] 

Φοστθσα. “4γιρἼ1ε6 Κεασοηαάα; 07. Εχίγασίσ, Ζαΐγε αμα Ογεοξ, 7207 
ζηϑεόη 1 γαγιδίαξζοθ. Ἐγ Ὁ. 5. ΪΈΚΕΑμ, Μ.4. 2 οτγέζ Εαϊέίογι. 

Εχίγα ἔσαρ. ϑνο. 25. 64. 

ἥεστθτα. “γχρίζες Καὶ οαἰαεγηαα. ΘΈΘΟΝῸ ΘΕΕΙΕΒ. ΒΥ Ο. 5. ΪΕΈΚΕΑΜ,Μ.Α. 
Εχίγα ἔσδρ. ὅνο. 35. 

ὔουσοι. Δεαδοράα ἤζέπογα; 097, Ἐκ ασσαρές, Ζαΐΐγε απα Ογεεξ, 205 
ὔριεεεγε Τγαγιςίαζίογ. ἘῸΥ [Π6 56 οὗ Τονγεῦ ΕὈΥμη5. (Οὐοιηροξεά δπηά εεἸβοϊεά 
ὃν Ὁ. 5. ΙΕκεαμ, Μ.... Β Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 15. 64. 

Το 0 - Τασοσ. Δ ρης αγα Ὡἴεῖῥς 3» Ζαξέη ̓ ΖΙορίαες. 
ΕΣ χίγδ ἔσδρ. ϑνο, 35, 6. 

[4 Κον ἐς 2γουϊαϊεα : 7207 Τεαςῖεγζς ογεζν.] 

ΤιΘΤὶΞ απ ΞΒμοτῦ. ΑΓ'Ἱ Ταΐζῖ72 7Ζ)1εέζογαγ, Τουπ θα οα Απάγενϑ᾽ ΕΔΙςΙοη 
οὗ ΕὙευηά᾽ 5 δι η πρός ας εἰ ἃ τὰ ΣΡΕΟΝ ΕἸ ότωνο ῬΗ.})., αηὰ ΟΗΑΕΓΕ5 
ΘΉΘΚτ, 1.8..1)..:ς Ξ 4ϊῖο. 255. 

Ἰτπιλβ. 2γε: 1 αξ7: ραίεν. ἜΝ τ. ̓  ΝΌΝΙ5, ΜΆ. 2524 Ἀαέζογε. 
Εχίγα ἔσαρ. ϑνο. 25. 

ῬΔΡΊΊΟΣ. Α΄ ἽΜαριοαὶ ο7, Οογεῤαγαΐέονε Ρἠϊ]οίοον α5 ἀρ ρ!βα ἰο {πε ΠΙῸβίτα- 
κίοη οὗ ατεεῖκ δπὰ 1,δἴϊη [πϑεοςίοηϑβ. ΒΥ ΤΙ, ΡΑΆΡΙΟΝ, Μ.Α, Ζλ2γά ΚΕ αζέξο7ι. 

στον ὅνο. ὅς. 

Ἐθαταθεν. χεγεῖσες 1722 7. αὐ, γοσο Οοηεῤοσίξέοῦ. ἍΜ Ί Τηϊτοάποίίοηῃ, 
Νοίεϑ, δηὰ Ῥαββαεξεβ οὗ συδάυδίεα αἀἰβίσυ!ν ἴοσ Τυδηβίδίίοη ἱπέο Γδίϊη. ΒΥ 
σ. σ. ΕΑμβαᾶυ, Μ.Α., Ῥυοΐδβοοσ οὗ Ηυτηδηῖΐν, Οἰδθσον. «5 σεογαῖ Κα Ἴζοε. 

Εχίγα ἔοδρ. ὅνο. 45. 641.᾿ 

Ξεαυσοϑαῦ. 2 ασσαρες 707 τι ἡκλ  νλοα ἐγιίο 7αζη. Ἔγ 7. . ΒΘΑΒΟΕΝΊ, 
Μ.Α. «δευερέζ Εαζέϊο. “. . Ἐχίτγᾷ ἔοδρ. ὅνο. 25. 64). 

[44 ζεν ἐο ἐλῆς ΕαΖΖζο7ε ἧς πὰ αἰ τ ν ΤΥ ΖΤεαεἦεγς ογιζ». 

[1] 
- 



2 ΟΓΑΡΕΝΦΘΟΝ Ρ}.}8Ε..5 

ὕβεξασ. 714 Ορηιριοείαγίες (ἴου ϑομοοὶθ)ὴ. ὍΙ Νοίεβ δῃᾶ Μδρβ. 
ΒΥ ΟΗΑΚΙΕΞ Ε. ΜΌΒΕΕιΥ, Μ.Α. 

ῬΑ]. Ζ7ε σαϊῖς ἤζαγ. «“εεοραῖ Ἐσίξζοι. . 5, Ἐ χίτα ἔοδρ. ϑὅνο. 45. 64. 
ῬαδγεΙ1. 7Ζάε Οἴυτὶ αν... . 6. Ἐχεϊ ἴοδρ. ϑνο. 3-. 64. 
Τάς Οἱυϊέ 7Ζαγ. ΒοΟΚΙ. τρυϑ παεῖσι. Ξ Ξ Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 25. 

σεδύτιιι σψετουθηξῖβ Οαγηιΐα «δείρεία, Ξβεουπάτπτη τεσορηὶοποσα 
ΕΟΒΙΝΘΟΝ Εἰ115, ΑΜ... Ξ ν . Ἐ χίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 35. δά. 

Οἴοοστο. «δεϊεεΐζογε ο7 1γ1{6765 1271: για ετεγίῤέῥζυς ασταρές. ἍΝ Νοῖΐεβ. 
ΒΥ Ηξνεκυ Ασοεν, Μ.Α. [1}ἢ ἴδχεε Ῥαζίβ. ΖΑἀεγα Ξαζέζοϑε. 

Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 4-. δώ. 
ῬΑΥΕῚ, α«ἀπμεεάοξες γγογε Ογεοΐαϑε αγιαῖ Κα ογγεαγε ΕΗ ἐςέο7. ᾿ Ζγρεῤ, τ5. δά. 
Ῥδύ 11. ορτε7ις αγιαῖ 1) γεαηρηες ; Βεατεέζες οὗ Ν᾽ αέεγε. . Ξ Ζέγρε, τ5. 64. 

Ῥατγὶ 1171. ΚΑ ογεες Κα τοῖς ο7 ἀεν Ῥγουΐιξες. Ξ . Ζίργεῤ, το. δά, 

Οἴοοσο. 2024 «δεγιοείμέε. ἍΝ Ί Τηϊτοάποίίοι «πᾶ Νοίεϑβ. ΒΥ ΤΠΕΟΝΑΕΚ. 
Ηυχεευ, Β.Α. 7κπὺοῆέ ογ ἔτυο αγίς . 5 - Εχέγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. 

Οἴοοσο. 20γο Οἰμεγίῖο. ἍΝΊΤΆ Τηϊτοάποίίοη «πὰ Νοίεβ. ΒΥ. ΆΜμβΑΥ, 
᾿ς ΜΑΑ, ἘἙάϊιεὰ ὃν α. Ο. Εάμβαυ, Μ.Α. «δεοοηαῖ Εαϊζίογ. Ἐ, χῖγα ἔσαρ. ϑνο. 3-. δα 

Οἴοοσο. «δείδείεα 7 εἼΐεγς (ἴοΥυ ϑ.βοοὶθ)ὴ. ΙΒ Νοίεβ. ΒΥ [δε ἰαδίε 
σ. Ε΄. ῬΕΙΓΗΑΚΡ, ΜΑΑ., δπὰ Ε. Ε. ΒΕΕνΑῦ, Μ.Ὰ. «δεοογαῖ ΕαξΖίοϑε. 

Εχίγα ἔζδρ. ϑὃνο. 35. 

Οἴοοσο. «οδείεεί Ογαΐζογις (ἴοτ ϑο βουβὴ. 2752 Αεἴΐοῦε αραϊγεέ Κ͵6776:5 ; 
Ογαξζογε τογιοδγϑεῖ, ἐδ σογρεγρεαγιαῖ 97 (γιαδτς Τοηεῤεῖτες ; Ογαΐξζογε ὁ7ὲ τᾶς οἤ 
«ἀγεολῖῆας; Νέημέκ Βαηῤῥίς ΟγαΐξΖογ. ἍΤ Τπιτοἀποιίοη πὰ Νοῖεβ. ΒΥ 1..κῈ 
Κινσ, Μ.Α. «“5δεοναἶ Ε αἐξέονι. - ἃ Εχίγα ἔζδρ. ὅνο. 25. ΓΝ 

Οἴοοσο. 2721 Ο. (αφεϊγίηε 7) Ζυζηαΐο ἀδδ' 7951 Ο΄. Κεγγεης Αεἶζο γέγια. 
ἢ Τπισγοάποίίοη απὰ Νοῖες. Βυ 1. Ε. Κινα, Μ.Α. 

Εχίγα ἔοδαρ. ϑνο. Ζζγεῴ, το. δά. 

Οἴοοσο. «52εεελδς αραζγιοΐ Οαΐ γα. ἍΝ Τηἰτοάποίζίοη δἀπᾶ Νοίαδβ. “ΒΥ 
Ἑ. Α. ὕροοττ, Μ.ΑᾺ. 71 ογι6 ο7 ἔτυο Ῥαγές. Β - Ἐχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 2-. δα. 

Οἴοοσο. 2 λ:ῥῖε γι το λυ... ΜΕΝ ὅζο. ἵν Τ.Ὲ. Κτνο ΝᾺ. 
δ σεογαῖ Ἐαέξζοϑε, Ξ . . βνο. τος. 643. 

Οἴοοσο. οδείδεξ 7 οἼΐ67-. ΒΜ ἘΠρΊΘΝ ἸλοΝΣ Νοίεβ, απᾶᾷ Αρ- 
Ῥεπμάϊοεθ, ΒΥ ΑἿΒΕΚῚ ΑΤΘΟΝ, Μ.Α, ζΖ7λ:γά Εαϊέϊογ. . . . ὅνο. 18ς, 

Οἴοοσο. οδοίσεξ Ζ62ε7γ5. Τεχί. ΒΥ ἴδε βατὴε Ἑάϊΐοσ. «δσεογεαῖ ἘαζἼζο). 
Ἐχίγα ἔοδρ. ϑνο. 45. 

σον οιῖας ρος. 1 δόοαι» τ ΟΘΟΑΕ ΒΕΟΥΝΙΝΟ, ΜΑΑ. 
«σδεογαῖ ΕαΖζζο᾽ε. ᾿ 3 Ἐχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. δαΐ, 

Ἔοταοθ. ὙΠ ἃ δον ἡ ἔς Ι. Ζ7ε Οὐαες, (α»71672 
δ,σοκείαγε, απὰ Ἐφοάξς. ΒΥ ΕΡΜΑΕΚΡ Ο. Δ ΊΓΚΗΑΜ, Μ.Α., Ηεδὰ Μαβίοσ οὗ ἢ 
γε! Ππηρίοη ΓΟ] εσε. δίεου ἘαΣέζονι. 771 οι ον ἔτυο βαγές. Ἐχιτα ἔζδρ. ὅνο. ὅς. 

Ἐοτϑοθ. «δεϊδείφα Οὐδε. ΝΥ Νοίες ἔοσ ἴΠ6 τιδε οὗ ἃ ΕἸΠΕ όσα. ΒῪ 
Ἑ. ΟΕ. ΙΊΓΚΗΑΜ, Μ.Α. 2769: οριδ οΥ ἔευο βατγές. εὐπας, Ἐχίγα ἔσαρ. ϑὅνο. 25. 

συνοηαὶ. Χ' 777 5αΐΐγες. Ἑάιϊοά, στ] Β Τηϊτοάποίίοη, Νοΐεβ, εἴς., ὈΥ͂ 
σ. Η. ΡΕΑΚΒΟΝ, ΜΑΑ., δπὰ Η. Α. 5 ΤΈΟΝΟ, Ὄ, ΘΌΝς. . στον ὅνο. ὅς. 

ὃν δοῤαγαΐεζν, Τ τέ αγια 7ριἐγοαἴρεξζονε, 35.; ΜΝοέες, 35. δα. 

Τὰάνγ. «δεϊοεΐζογες (ἴοτ ΕΘΝ ἐεύγοιβῳ Νοίεϑβ ἊΣ ΜΑΡΕ ΒΥ Η. [Ἐεὲ- 
ἌΆΕΝεα, ΜΆ... . Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 

Ῥατεῖ. 716 ΕΣ “τὴ ΣΝ, - : ς 5 . δρεῤ, τς. δά. 
Ῥατὶ 11. “Ἰαριριῖδαῖς Οαγηῤαΐρηι 17: Πάν. ᾿ ᾿ οι 4Φ. ὅδ, τὰ δὲς 
Ῥαγτὶ 111. 7.ε ἥαεεαάονιζαγε Η7α7. ἐ - ν ᾿ ᾿ . Ζέριῤ, το. δά. 
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Τιῖνν. δοοῦ 7. ἍΝ ΊΓ Ιπἰτοάποίΐομ, Ηἰβιοτ αὶ Ἐχαμαϊηαιίου, δῃηά Νοίοϑβ. 
ΒΥ]. ΚΕ. ΘΕΕΙΕΥ Μ.Α. «5εεονγαὶ ἘΔεείον, Ἢ . ϑνο. ὅς, 

Τινν. Ῥοοῖς [--- 7771. ΜΝ Ί Τηἰτοάποιίοη δηά δία: ΒΥ Α: ΚΟ ΟΕΚ, 
Β.Α. «5εοογια Ξαϊέΐογρι. Ἐλενιϑεά ἘΠῊΝ ἘΝ ἈΑΥΜ ΩΝ ΜΑ.Α. 7κ ομὸ δΥ' ἥδ 
2αγές. Ξ ᾿ Εχίγτα ἔσαρ. ϑὅνο. 55. 

Σἶνν. οοῖς ΧΧΙΌΧΧΙΙ͂Ι ΠῚ Ἰριτοδαςιίοι 84 Νοίεβ. ΒΥ 
Μ. Τ. ΤΑτηαμ, Μ.Α. - : . Ε χίγα ἴσοαρ. ϑὃνο. 45. δώ, 

Ονἱὰ. «δεζείϊογις (ἴοτ ἰῃ88 τ86 οὗ Ἐπδοῖαλ, ὙΥ1 Ιπιτοάποίίοπβ δηά 
Νοίεββ, απὰ δὴ Αρρεῃάϊχ οὐ ἴπ6ὸ Ἐοιηδη (αϊεπάασ, Βυ ΝΥ. Ἐλμϑβαυ, Μ.Α. 
Ἑαϊεὰ ὃν σ. 6. ἄλμβαυ, Μ.Α. ζΖλιγαά ξαϊέῖορ. . ἘἙ χίγα ἔοδρ. ϑνο. 55. 64. 

Ονἱᾶ. 7 γιδέζα, ΒοοΟΚ 1. Ἑαϊϊεα ὈΥ 5. ἃ. ΟΥἾΕΝ, Β.Α. 
Εἰχίγα ἔοαρ. ϑνο. 35. 64, 

Ῥοσυβϑῖσιπ, 714 «αΐίγεσ. ΜΝΊῈ Ὑταπϑιαίΐοη δημᾶ (οχητηθηΐίαιυ ΡΥ 
1]. Οσνινοότον, Μ.Α., εἀϊεὰ ὃν Η. ΝΈΤΤΙΕΞΗΙΡ, Μ.Α. «δεεογιαῖ Εαϊέζογε, 

ϑὅϑνο. 75. δά. 

ΒΊατιῖτι5. Οαέϊυϊ. ΝΥ Ί Τπἰγοάποίίοη δηα ΝΝοίθϑ. ΒΥ ΝΥ, Μ. ΠΙΝΌΒΑΥ, 
Μ.Α. 761 ογιε ογ' ἔτυο ῥαγές. : ὃ - Εχίγα ἴσαδρ. ϑνο. 25. 6α΄ 

ῬΙαυῖτΞ. 7᾽7,17γ1τε77)19),1:45. ΜΝ ΤΗΝΕ "ἡ πὲ νων γον Βγνυ 
ἘΈΕΕΜΑΝ, Μ.ΑΑ. δπὰ Α. ϑίόμαν, Μ.Α... ὃ ᾿ Εχῖγα δ ρ. ϑὅνο. 35. 

ΒΙΐΩν. «δειδείεα 7, οἰΐ6γς (ἴου 5. Ποο]5). ὙΠ Νοίεβ. ΒΥ [86 ἰδΐβ 
σ. Ε. ῬΕΙσηάκρ, ΜΑΑ., ᾿τῆν Ε,. Ἐ. ΒΕ ΑΒΙ, Μ.Α. δειυ Ξαϊέέἧογι. 7γκχι. ογι6 ΟΥ̓ 
ζευο Ραγές. ὃ : ς Εχίγα ἔοαδαρ. ὅνο. 35. 

ΞΦΙΙιπῦ. δ ολἼεηι ὙΥΤΕΒΕΙ πᾷ αραινελέκεινι. 1 Τηϊτοάσο- 
τοη δηά Νοίΐεβϑ, ὃν Υἥ. . ὕάρεβ, Μ.4.. . Ἐχίτὰ ἴοδρ. ϑνο. 45. 6. 

τοοϊῖτι5. 714 Αρηρηαΐὶς. ΒοοῖϑΙ---͵ἼΝ, Ἐαπιεά, ψ ἢ Τηϊτοάποίίοη δηά 
ΝΙοίε5 ἔοσ {πε 56 οὗ ϑοβοοὶξ δπὰ Τπηϊοῦ ϑιπάςπίβ, ν Η. Ευκνεαῦχ, Μ.Α. 

Ἐ χίγαᾳ ἴοαδρ. ὅνο. 55. 

Τδοϊύιιπ, 7716 “4γ17η7τα]5.ἁ. ἜοοΟΚΊ. ΒΥ {δε βαῖὴς Ἑάϊίοσ. 
Εχίγα ἔσαρ: ὅνο. ζζηε, 25. 

ἜΘΥΘΩΟΘ. Ἀπ πὲ ἀλλο Νοίεϑβ δπὰ ΠΡΈ ἩΘΘΟΗῚ ΒΥ Α. ΘΙΟΜΑΝ, 
ΝΕΑΣ - 3 - Εκχίγα ἴζαρ. ϑὅνο. 35. 

ΤΟΥΘΏΟΘ. » ἊΣ Ἢ ὙΥΠῈ Ἔρμς δὴ Ἰοιυτοδυοίίοπο, ΒΥΟ. Ε. ΕΈΕΕΜΑΝ, 
Μ.ΑΑ., αμά Α. ϑήίομαν, Μ.Α. . : - - Εἰχίγα ἴσαρ. ϑὅνο. ξ-. 

ἘΘΙΘΏΟΘ. τ ἈΠΕ Νοίεϑ ΠῚ Τοιτοδυρβοα, ΒΥ Α. ΘΙΟΜΑΝ, 
ΜΕΔῚ ς - ᾿ : ἘἸΧΙ͵ΙΆ 080. ϑὅνο. 35. 

ῚΌΌΙ1τι5 δηά ϑδα ονονὸ, Ἐαϊιεᾶ, ἘΠῚ που κοῆδὰ αηα Νοίεβ, ΒΥ 
σ.Ο. Κάμβαᾶαυ, Μ.Ὰ. 7 οϑι6 ογ' ἔτυο ῥαγές. . δ ᾿ Εχίγα ἔσδρ. ὅνο. 6“. 

σἱχρὶι. ὙΥΠῺῈ Τηϊτοάποίίζοη ἀηᾶ Νοίοβ, ΡΥ Τ.. 1,. ῬΑΡΙ ΟΝ, Μ.Α. 
[η Τνο οϊυτηθς. , ᾿ ᾿ τόν ὅνο. τος. δά.; Τεαχί βεραγαίεϊνυ, 45. δά, 

σι υρῚΙ. Δρεοίζες, ΝΥ Τηϊτοάποίίοη απᾶ Νοίεβ, Ὀγ Ὁ. 5. ΙΕΕΚΑΜ, Μ.Α. 
7γι ογι6 97, ἔτυο Ῥαγίς. ἙἘχίτα ἔοδρ. ϑνο. 25. 6. 

ὙἸχΡῚΙ. “44»614] 7. ΔΊ Τηἰτοάποίοη δηα Νοῖεβ, ᾿γ Ὁ. 5. ΙΕΈΆΕΑΜ, Μ.Α. 
Εχῖγα ἔοδρ. ϑνο. Ζζγγεῴ, 15. δαΐ, 

ὙΙΣΘῚΙ. Αδρεα 7Χ. Ἑαιίεα ψἱ τὰ Τηἰτοάποίίοη ἀπα Νοίδθβ, θυ Α. Ε. 
ΒάισΗ, Μ.Α, 5 : ὦ Ἐχίγα [0ΔΡ ὅνο. ἐζγε 15. δἰ, 715 ἔτυο δαγές. 25. 
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ΘΕ ΕΚ. 

Ομθπᾶϊοσυ. 716ὲ Κϊρηιογιές οΓ Ογεεξζ ΑἀεεοργέμαζἼοτε (ἴου ϑ.ῃοοΪἶϑ). 
ΒΥ Η.ὟὟ. ΟἜΆΝΕΕ, Μ.Α. «δεεοηαῖ Εαξέζογε. . Εχίγα ἔζδρ. ϑνο. 25. δά. 

Τὰ 611 απὰἃ 5οοῖδ. 44 Ογεεζ- Ἐγιερίϊελ Ζεχίεσογε, Ὺ ΠΈΝΕΥ ΘΕΟΚΟΕ 
ΓΙΌΡΕΙ, Ὠ.Ώ., απὰ ΕΟΒΕΚΤΥ ὅοοτυ, ἢ.Ὁ). «δευεγέζ ἘΑ4ΖΖΖο7ε. Ἢ 4ῖἴο. 36ς. 

Τιἰᾶδ 611 αὐτιὰ Ξοοςο. Α4΄ σγεεῖ- Εγιρ11.1 1 ἐχῖοοϑι, αὐτιά ρσεα ἔτοτη ΤΙ ΌΕΤ, 
δηά ϑοοττ᾽ 5 4ῖο. εὐϊέοη, ΟΠ εν ἔοσ [πε τι οὗ ϑοῆοοϊβυ 7 τυεριἐ»-7 γε Ἐατέζογι. 

ΘαΌΔΙΕ Τ2Π|0. 75. 64. 

σεϊΐομ. Οἴγεοξ ἵγεγός, 7»γερμεῖαν ἀγα 7) εγεεξῆσε : [Ὠεἰτ ἔοστηβ, τπεδηΐηρ, 
δηά αυδπίν ; ἐπιδγδοῖπ 5 811 τε Τεηβεβ υξεὰά ὃν Οτεεκ ντϊξεσϑ, με Ὁ τεΐεγεποαβ 
ἴο 186 ραξϑαρεβ ἴῃ ΕΘΝ [ΠδῪ δύε ἔοαπά. Βγ ΥὟ. ΝΈΙΤΟΗ, 1.1... Ζρτγέλ Ἐαξέζοε. 

Οτοόνῃ ὅνο. τος. 6. 

ὙΤοτάξπνουθε. Ογαξεας (γαηιηιαίζεας Αἰ ταἸγδγία 771 τε5ηε7)2 ϑελοίαγη7,. 
Αὐοΐοτε ΟΑΚΟΙΟ ΥΟΚΌΒΟΚΤΗ, ΠΟΙ. ΔΔιρριεέφερέζς Ἐαϊέζορ. . τ2πιο. 45. 

ὉΤοτάξπουιῃ. ΑΔ(Ἢ Ογεοξ ᾿γίηιογ, 7070 ἐδε ᾿δὲ οὗ δερίρηγς ἐγ: ἐλαξ 
1αρραρο. ΒΥ τε Εἰρῃέε Ἐεν. ΘΕΔΕΡΕΣ ἩΡΟΒΕΡΒΌΒΕΙΝ .ΟἹΙ,, Βίββορ οὗ 
5:. Απάγενν᾽β. δεσεζᾳᾳ ΚΕ ἄζέζοε. Ε » Εχίγα ἔοδρ. ἶδνο. τς. δά. 

τυνῖσηῖ. 774. (Οοἰάε7: 7 γεαττῦν οΓ ὀξέα γι. οεΐν ; Ῥεΐπρ ἃ 
ΟοΙ]εςεῖοπ οὗ {πε ἤπεβε ρδαϑββαρεβ ἴῃ ἐπε Οσεεκ (ἰδβϑῖς Ῥοεῖβ, ψ ἢ Τπέγοάποζουν 
Νοιῖςεβ απὰ Νοίεβ. ΒΥ ΒΕ. 5. ὕὕκιθητ, ΜᾺ... . δε φαὔξξέογε ἐρι ἐᾷδ .γεςς. 

τισὶ οὐἃ Ξμεᾶνει1. ΑΔΓ Οοαεηλε 7 γεαΣΏ7}) οΥ Ογεεξ γοσε ; Ῥεὶΐὶησ 
αὶ ΟοΙ]εςείοη οὗ πε ἤπεςέ ραββαρες ἴπ {πῸ6 ρτϊποῖραὶ Οτεεῖκ Ῥσοβε Ὁ τϊξευς, τἢ 
Ιπἰτοάυςσίοτν Νοίοεβ δπὰ ἜΘ: ΒΥ Ε. 58. ὕκιθηυτ, Μ.Α., δπὰ ]. Ἐ᾿ 1. ϑηαῦ- 
ΜΈΠ1, ΜΑΑ. ΕΣ: το να . Ξ Ξ Ἐχίτα ἔςδρ. ὅνο. 45. δά. 

Α4 52817185 ΟΕ σΟΚΑΡ 4718} ΚΕ4.15.-- 

αεν Ογεεξ Τεακε7. ΠΑ ἜΕΙΣΕ ΔΆΒΠΕΝ ΜΑ.Α. 292 οὔ16 07 ἔτυο 
ατγές. - Β Εἰχίγα ἕσδρ. ὅνο. 35. 

Εἴγεΐξ Ογεεξ ἐ ΔΑ ΩΝ Ὧν Ὑ. . ἩπΝ ΜΟΙ,, ϑεοοπά 
ΟΙδϑϑῖοαὶ Μαξίεσ δὲ με Οἱἐν οὗ ᾿οπμάοπ ϑ.Βοοὶ. τρώει αδδων. 

Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. δά. 

«δ δεογα Ογεοξ Κεαάογ. ἜγΥ Α. Μ. Βει:, Μ.Α. 
Ε χίγα ἔσδρ. ϑνο. 35. δ. 

Τρογέζ Ογεοξ εααδν ; ῥεοῖγερ᾽ “52εεΐγεογις οὐ Ογεεξ Ζέαϊεεῖς. ΜΝ ΊΆ 
Τηϊτοάαοίίοηβ Βα: Νίοιες, ΒΥ ἐν ἣν. ἀρριρὸ Ώ.Ὦ., Ἐεοΐου οὗ 1 ἱποοῖη 
(ΟΙΙερε. Ἄ . Ἐχέτα ἔοδρ. ϑνο. 45. 6.. 

Εὐλ σγεεξ ΓΈΚΡΘΕ οδρύμοιν ἔξω οἰῖς Ἐρὶς δπᾶ Ὀταγηδίϊς 
Ῥοείσγυ, στ Τηἰγοάποίίοης ἀπά Νοῖεβ. ΒΥ ΕΝΈΓΥΝ ΑΒΒΟΤΥ, ΜΑΑ. 

Ἐ χίγδ ἔοδρ. ϑνο. 45. δα 

ΤΕ ΟΑΚΣΕΙ͂ ΤΕ574,4424.)7.---: 
Ἐνδυσοῖα εοτῶ ασαθοθ. ς Σ Ξ Ἐσδρ. 8νο. Ζζηι, 15. δά. 

ΦῈ6 ασθοκ τοϑίδτηθαῦ, τ] (86 ἜΦΑΝ δἀορίεᾷ ᾿γ [86 Ἀενίβειβ οὗ 
τῆς. Αὐτϊδμογξεὰ δ εγϑίοη. 

ΕῸΔΡ. ὃνο. 45. δ΄. ; ΟΥὙΟῃ ὙΥἱπησ Ραρεσ, συ ἱτἢ γᾶς τηδυρίη, 155. 

Ἰοντιτα Τ᾿ οβιαπιθαΐτισ ασαθοθ Ἰυχία Εχετηρὶατ ΜΙ] δῆτα. 
τϑτηο. 25. δ΄. ; οὐ οῃ υυτϊτησ Ραρεσ, νὰ ἴατσε πιδυρίη, 95. 

Ἂ 
! 
; 
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ἹΜοντισλ Τ'Θπύθιη τι Θασαθοθ. ἈΑοοεάυπί Ρδᾶγα] ]εῖα 5. ϑοτγιρίασγαα 
Ἰοσα, πβοπο νείιι5 σδρ᾽ τα]οσιπὶ ποΐδεϊο δὲ σαποηθβ ΕἸ βε 1. Ἑάιάϊε ΟΑπκοιῦβ 
Του, 5.1.Ρ.Ε., πθοποῃ ΕΡίἰξοορὰς Οχοηϊβηβίβ. 

αϑπιο. 35. ; ΟΥ̓ ΟΠ ΨὙΓΠῚηΡ ΡΑΡΘΥ, νΊ ἢ Ιαῦσα τηδυρίη, τος. 64. 

ῈΠ6 Νον τοείαιμθυῦ πὰ ΟὝΘΘΚ δυἃ ἘπρΊϊση. Βαϊεα Ὀγ Ἐ, 
ΟΑΚκΡνΕι, ἢ... -ἰ φὰς ἂν. ὲ . 2νοἶΐϑβ. οσοντ ὅνο. ὅς. 

Α ατϑοκ Ἰοβίδιπθυν Ῥυϊσιοῦ. Αἡ δϑυ ἔαέποσς αηα εαδάϊηρσ 
ΒοοΚ ἔου τς τὲ οὗ ἀκοχέναν ῬΜΑΒΕΙ͂ΘΕ, Οτεεὶο. ΒΥ Βεν. Μπεκ, Μ.Α. 
σιεοεὲ ῬιὀὝεολεζ . ὐδῳ ἴοΔΡ. ϑνο. 35. δά. 

ΟτιἹἱηθ5 οὗ Νρῤεετιοῖ. δεϊιόϊκοι τ ννιδα ἴο 86 ΝῪ ον Τοπύδιμθηῦ. 
ΒΥΟ. Ε. ΗἌλμμονη, Μ.Ὰ. Ζοηγέζ ΕαϊΖζίο». Ὁ ς . Ἐχίγα ἔοδρ. ϑνο. 35. 6. 

ἈΘΒΟΙΨΙτιΞ. “4 ραηηόηιγιο7γ2. ΝΊ Ιπιγοάποίίοη δπᾶ Ν᾽ οίεβ, ΡΥ ΑἙΤΗΕ 
ϑιρονιςοκ, Μ.Α. ΖλΑ:γαά Εα:ζέογι. 71 ογι6 ογ ἐτυο Ῥαγές . ἘΪ χῖγα ἔσδρ. ὅνο. 35. 

ΔοΞοῦσ τ. Ολοοῤλογοῖ, ἈΝ ΊΤᾺ Ἰπιτοάποίίοι δπα ΝΝοΐεβ, Όγ [6 58 1ὴ6 
Ἑἀϊίοτ. ἀπ οαΣ ἀὼ ἐς ᾿ Ε χίγα ἔοδρ. ϑνο. 35. 

ΑΘΞΟΒψΙτβ. Ζ 2 7η16716165. Ὑ κῃ πππούμοθδε Δηα Νοίεϑβ, ΒΥ {Π6 βαῖὴξ 
Ἑϊΐοσ. 7042 ογιὸ ογ ἔτυο Ῥαγές.. . ᾿ ἘΣ ἴοδρ. ϑνο. 35. 

ἈΘϑοῦνιτβ. 2 γοηιοίλεοιες Δοτεγα. ὙΠ τ ει αοειοα δηα Νοίεβ, ὈΥῪ 
Α. Ο. ΡΕΙΟΚΑΚΡ, Μ.Α. «δεεογιαὶ Εἀἀζέζο)ε. - Ε ο Εχίγα ἔσδρ. ϑὅνο. 25. 

Ανιβύορμδαιθϑ. 714 Οἱοεας. ΝΥ πρεῦκου κνε δηᾶ Νοίεϑ, Ὀγ ΚΝ. ΥΥ. 
ΜΈΒΚΕΥ, 9.10. «δεεογαῖ Κὶ ἀζέζογι. ο. . Ἐχίγα ἴοδρ. ϑὅνο. 25. 

Αὐἱβτορμαιθε. 7014. “ελαγηΐαι, Ἔγ ΜΝ δὴ Εαϊῖοσ. 7Ζ7.12γα] 
Ἐαέέζογ. 77χ1 ογι6 ο7, ἔτυο βαγές. - . Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 35. 

Αὐἱβύορμαμθ. 7726 Ἔτλρν. ΒΥ ἔμ 5 ΒΔΤΩΘ Ἑάϊτοτ. Δεῖν ΖΞ αϊέϊογ. 72 
0716 Ο7, ἔτυο Ῥαγέξς. . - Εχίγα ἔσαρ. ὅνο. 35. 

Αὐϊβύορβθμιθβ. 71ὲ Χπέρλίς. Βγ [με ς βϑτηβ Βαϊΐοσ. 172 0716 07 ἔτῦο 
]ἢαγές. τε Ξ Εχίγα ἔοδρ. ὅνο. 35. 

σερθβ. Ζαῤ’οία. ἘΠῚ Ταϊτοδαςεοι τὐᾶ Νοίεϑ, ΡΥ Ὁ. 5. ΙΈΚΒΑΜ, ΜΑΑ. 
Ἐ χίγα ἔοδρ. ϑνο. 25. δά. 

Θοιποξύμουθβ. Ογαΐζογιο» αοαϊγ5ΐ Σλ1]. ἍΝ Τηϊτοάποίίοη δπὰ Νοίαβ. 
ΒΥ Ενειυν ΑΒβοτυ, Μ.Α., αεπὰ Ρ. Ἐ. Μαάτηξϑον, Μ.Α., οὶ]. 1. μαζέζῥδὲς 7 
αὐὰ Οἐνμέλξαες 2---1...1. 21 716 οὗ ἔτυο βαγές. . Ε . Εχίγὰ ἔοδρ. ὅνο. 35. 

ἙἘπστὶρὶᾶθξ «ἀεί. ΒΥ (. 5. ΪΕΕΕΑΜ, Μ.Α, Ἐχίτγα ἔοδρ. ὅνο. 25. 64. 
ἘπιΣΡΙ 65. Ζἤείεγα. Ἔγ [Βε βϑαιηὴβ Ἐαϊῖοσ. . Ἐχίτγα ἔζδρ. ὅνο. 35. 
ἙἘπτὶριᾶθξ 7ῤὝλζρορξα 1722 7 ατεγῖς. ὙΥΊ Ιπίτοἀποίίοη δπα Ν ῖεβ, ΒΥ ἴμῸ 

βϑὴβ Εἰ ἀϊΐοσ. ᾿ ς 3 . Ἐχίζὰ ἴοδρ. ϑνο. 35. 

Ἐπυντὶρᾶθξ. “είξα. ὙΥΠῊ ἘΠ ΣΕ Νοίες δα Αρρεπάϊοεβ. ΒΥ 
σ. Β-. ΗΈΒΕερεν, Μ.Ὰ. 17,2 ογ16 οὔ ἔτυο βαγές. ᾿ . Εχίγα ἔοδρ. ὅνο. 25. 

Ἡκδτνοᾶοῖιξ. Βοοῖς ΙΧ. Ἑαϊίεά ψ ἢ Νοίεβ, ΡΥ ΕΝΕΙΥΝ ΑΒΒΟΤΊ, 
Μ.Α. 7ποριδ ον ἔτυο βαγίς. . Β . Ἐ χῦβ [Δ ϑὅνο. 3-. 

Ἡρδτοᾶοῖτιβ. «δεἰεείζογις. ἙΙεΩ͂, Ἐξτὸ τ ὁδπειίοι, Νοίεϑβ, δπά ἃ Μδρ, 
Ὀν ὟΝ. ΝΥ. Μεκκυ, ἢ.Ὁ. . Β .ῦ ὃ. Ἐχίγα ἴ0δΡ. ϑνο. 25. 64. 

Ἐζοτλθσ. ἤίαά, Βοοκβ 1- ΧΙ. ΠῚ Δὴ [πἰτοάποίΐοη, 4 Ὀτὶοξ 
Ἡοπιοῖς δ ὐνοχὺ. δηὰ Νοίεβ. ΒΥ Ὁ. Β.- ἥονεο, Μ.Ὰ. ἘἙχίγα ἔοαδρ. ϑνο. ὅς. 

Ἠοταοῦ. 72711.α, ΒΟΟΚΊΊ. ΒΥ [Πε βαῖὰβς Ἑαϊΐοσ. Ζ.Ζ21γα Ξωξίζο:. 
Ἐ χίγα ἔσδρ. ϑνο. 25. 

Ἔοιλοσ. 77|}1.ἀ, ΒΟοΟΙΒ5 ΥΙ δαπά ΧΧῚΙ. ὙΠ} Νοίεβ, ὅσο. ΒΥ ἨΕΕΒΕΕΤ 
ΗΑ 5ΤΟΝΕ, ΜΚ... 5 ᾿ Ἶ - ε Ε χίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 15. 6. εδςῃ. 
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ον. Οαγ::εγ), Βοοκβ 1-Χ1]. κω ὟΝ. ΝΥ. ΜΕΒΕΥ, ἢὉ.Ὁ. δ ει 
Ἐαζέζογε. 776 ογ16 ογ ἔτυο αγές, . 2 Ἐ χίγα ἔζδρ. ϑνο. 55. 

Ἐουοτ. Ὅν τληκρ: ΧΠΙΟΧΧΙΥ. Ἐν δὲς βδτὴθ Ἑαϊίοσ. «ϑεεογαῖ 
ἘαΣΖοη. . ξ Ἐχίγα ἔοδρ. ὅνο. 55. 

Ἐρουλου. Οαγ556}, Βοοκε Ϊ ν᾿ Π. ΒΥ τμο βϑῖὴς Ἑαϊΐου. 
Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. Ἑεδοῇ 1ς. 6. 

Τιποῖαι. έγα Αἤίίογία. ΒΥ 6. 5. ΪΕΕΒΑΜ, Μ.Α. «ϑεεογαὶ ΞαΖέ1ο72. 
Εχίγα ἔσςδρ. ϑὅνο. 15. δ΄. 

Ῥιαῖο. 7714 442οἷοργν. ΔΥΊ ἃ τενιβεᾶ Τεχί δπᾶ ἘΠρΊ 5} Νοίεβ, απ ἃ 
Ὀῖρεβὲ οἵ Ρ]δίοηϊς 1 ἀϊοπηβ, ὉῪ ΑΜῈ5 ΕΙΌΡΕΙ,, Μ.Α. ᾿ : ὅὃνο. ὃς, 64. 

Ῥιαῖο. 714 “12οοον. ΜΝ Ί Τηϊτοάποίίοη απ Νοίεβ. ΒΥ 571. ΘΈΟΕΚΟΕ 
ὅτοςκ, Μ.Α. 75 ογ16 ογ ἐτυο βαγές.. - 5 Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 25. δ. 

Ῥιαῖο. 27εριο. ΝῊ Τηἰτοάποίίοη απά Νοίεβ. ΒΥ 51. ΟΈΟΒΟΕ 5ΤΟΟΚ, 
Μ.Α. 177 1 ογίό ογ' ἔτυο Ραγές. Ξ . Ἐ χιγὰ ἴοδρ. ϑὅνο. 25. δα,. 

ΞΟΡΏΟΟΙΘΞ. (Εὸγ [Π6 πβ6 οὗ βοὐνοο! Ἐαϊοά ἢ Ιπίτοάποίομβ απὰ 
ἘπΠΡΊΞἢ Νοῖες Ὀν ΓἘννι5 ΟΑΜΡΒΕΙΙ,, Μ.Α., απὰ ΕΝΕΈΙΥΝ ΑΒΒΟττ, Μ.Α. Νεν 
δηά Εενιϑεὰ Εάιϊτίοη. 2 Ὗο]β. Εχίγα ἴοδρ. ϑνο. τος. δα. 

οί τοῤαγαΐοῖν, γοϊ. 1 Τεχῖ, 45. 6. οὶ. 11. Νοίεβ, ὅς. 

ἀν 442το 771: εἴγιρίε Ῥίαγε. Ἐσχέγζγα χαῤ. ϑ8συο. ζΐγεῤ, 

. Οεάζῤις Τγγαιγετές, Ῥλιοεξείες. Νεν δπὰ ἘΒενιϑεὰ Εἀϊζίοη, 25. εδοῦ. 
Οεαζῥτες (οζογιοιεσ, «Αγιζέρογιθ. τ. οαά. Θδο ἢ. 

“47α“, ἘΕἰεεέγα, Τ᾽ γαοςσλέγέἪκε. 25. ἐβοἢ. 

ΞΟΡΒΟΟΙος. Οεάΐῤης εχ: Ὀϊπάοτι 5 Τεχί, ἢ Νοίεβ Ὀγ ὟΝ. ΒΑΞΙΙ, 
7ονεβ, Ὠ.}., 1 ογὰ ΒΙΒΠορΡ οὗ 5. αν: 5. Ἔ Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. ζζρρεῤ, 15. δά, 

πμοοουῖίτι5. Εαϊίεα, ψι Νοῖεβ, ΡΥ Η. ΚΥΎΝΑΞΤΟΝ, .}. (ἰαΐε 
5Ν0.), Ηεδὰ Μαδαβίεσ οὗ Ὁῃειτεηῆδιῃ (ο]]εσα. Ζοηγίλ Εαϊέζοε. 

Εχίγα ἔοδρ. ὅνο. 45. δά. 

ΣΧομοΡου. 2.5} “ε]εεΐογις (ΤΟΥ Τπιηῖοσ (]45565). ὙΠ ἃ ψοσαθαΪατν, 
Νοῖες, δαῃά Μαρ. Βυ ]. 5. ΡΗμροττβ, Β.ΓῸ.1,., Ηεδὰ Μαβίεσ οὗ Βεάίξογά 
Θ.οΠοοΙὶ, δπὰ Ὁ. 85. ΪΈΚκΚαμ, Μ.Α. ζΖαιεγά ξαϊέέορλ. , ἘΣ χίσζα ἔσδρ. ϑὅνο. 35. δά. 

ΣΧ ΘΏΟΡοΩ. «δείρεΐίογις (ἴου ϑ.ῃοοϊθ)ὴ. ὙΠ Νοίεβ ἀπά Μαρβ. ΒΥ 
7.5. ΡημΡροΥτβ, ΒΟ. 2 οιεγέλ Εαϊζέϊοντ. .. Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 35: δά. 

ΣΟ όΡ μοῦ. “4: αϑαςΐς, ΒοΟΟΚΊ. ΜῈ Νοίεβ ἀπ Μαρ. ΒῪ 7. ΜΑΒΒΗΑΙ, 
Μ.Α., Ἐεεοῖον οὗ με ΗἸβὴ 5.βοοὶ, Εαϊηθυγρῃ. . - Εχίγα ἔοδρ. 8ὅνο. 25. δά. 

ΣΧοΡόΡΒοσ. «“4"αῤαςῖς, ΒοΟΚ 11. ὙὙῈᾺ Νοῖεβ δπὰ Μδρ. ΒΥ Ὁ. 5. 
7ΕΚΕΑΜ, Μ.Α. ἀν ᾿ Εχίγα ἔσδρ. ὅνο. 25. 

ΣΧ ουοΡρμου. (γγοῤαξεαΐα, Βοος ΨΥ, Ὑ. ΠΝ Τηἰτοάτιοιίοη απ Νοΐεϑβ, 
Ῥγ Ὁ. Βιασ, }.Ὁ. Ξ . . Ε Εχίγα ἔαρ. ϑὅνο. 25. 6(ἴ. 

ἘΝΟΙ15Η. 
Ἐυσοεάϊη σ᾽ ΒΟΟΚΞ. 

Α΄ Σἰγεί Αεααίγρ Βοοξ. ἘΥ ΜΆΑΞΕΙΕΞΕ ΕἸΘΗΕΝΒ οὗ Βεμο) εἀϊτεὰ 
Ὀγ Ανδνε ]. σποῦση. - τς Ἐ,χίτα ἔσδρ, δύο, εὐ ικεν ,ἷ 

- Οχγογα Κεααῆγιρ' Βοοξ, Ρατὶ 1. ἘοΣ ΓᾺ116 ΟΜ] άτγεη. 
Εχίτγα ἴοαρ. ϑνο. 5227) εσυέγς, δά. 

--- Οχγογά Κεααέγιο Βοοξ, Ῥατὶ 11. ἘῸτ Τπηΐοσ ΟἸδββεβ. 
Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 52277 εουϑῦς, δά. 
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ΒΚοοῦ. 4Ἢ Οργιεῖσο Εἰγνηηοίορτεαί 7) τεΐογρα)» οὐ ἐλε ᾿γιερίϊδλ 7 αγραρε, 
ΒΥ ὟΡ. Νν. ὅκεατ, [1τ|ἢ, Ζ7}λ1γά Εαάξέζογι. ς ἢ στόν ὅνο. 55. 64. 

Δ ΟΟΟΙς. “4, ΜΕ εγιογίαγ» γιρϊδ} Ογαγηρεαν αηα Ἐχεγεῖσε δοοᾷ. 
ΒΥ Ο.Ὗ. Τανοοςκ, Μ.Ὰ., Ηεδὰ Μαβίοσ οἵ πος Εδυναγὰ Υ]᾿ 5 ϑΉῃοοὶ, Ν ον ῃ, 

᾿ δ δοογιαῖ Εαζέζογε. : ὃ Εἰ χίγα ἔοδρ. ὅνο. 15. δά. 

ΤΆΣΟΟΟΚ. “41: Κγιρίϊδἢ ᾿δγανενιαν ἀγα ̓ Δεαάένι᾽ Βοοῖ, ἴου ΤιΟΥΤΕΥ 
ἘοΥπὶς ἰπῃ (Ἰαϑϑῖσαὶ ϑομοοὶβ.Ό ΒΥ Ο.ὔ Ὗ. Τανοοςκ, Μ.Α. Ῥοωντὰ Εαίξτογε. 

Εἰ χίγα ἔοαδαρ. ὅνο. 35. 64. 

5κοαῦ. 714 , γίγεῖῤ[ος οΓΓ γιρίζελ ρσμῆνοι 1 γε “5εγ165σ, ΒΥ 
Υν. Υν. ὅκεαυ, [μεὲ|. 1), ἕ . Οὐονη ϑὅνο. 95. 

ἘΔΥΘ. 716 ῥλῆιοίοργν οὐ ἐλ Σ»ερίζελ, Ἴ ὑγηρτδ. ΒΥ. ἘΛΕΤΙΕ, -Μ Αι, 
Ῥγοΐδβϑου οὗ Αηρίο-ϑαχοη. ζυηγέλ Εαϊζίογ. . ν. Ἐ χίγα ἔοαρ. ϑὅνο. 75. 64. 

ἘΔΥ16. Α4 δοοῖξ 707 ἐλε ἀρ μμενα 77: Α τ τλραν ἀσον ΒΥ [δε βαπὴθ Αὐίμοσ. 
Ταϊγαί Εαϊέϊογι, - . ἘΣ χίγᾶ ἴορδρ. ϑνο. 25. 64). 

Ξιυνοοῦ. 41 “417ι970- κακοῦ, Ῥρίρίον, τὐὐέξ Οραμεσιάν, ἡ ιοίες, αγταὶ Ο ἰρ55477}. 
ΒΥ ΗΈνεὺ ὅψεευ, Μ.Α. Ζλϊγὰ Εαϊέίογε, 5 . Ἐ χίγδ [0ΔΡ. ϑὅνο. 25. 64,. 

Ξθοῦ. “412 “τιρίο-,ϑαχογ Αι ἐααεγ. Ἰῃ Ῥτοβα δπᾷ Ψεῖβαε. 1 ἀταπι- 
τηδίϊοδὶ πιγοάποίίοη, Νοῖθβ, ἀπά ΟἸοββαῖγυ. ΒΥ [δε βαπῖα Αὐΐμου. οηγέξ 
Ἐάα{έτογι, Καὶ ευϊδεαὶ ἀγα ἘΕγιαγρεά. : " Εἰχίχα ἔοδρ. ϑνο. 85. δώ. 

Ξιθοῦ. 44 «δεεο)αῖ “γιρἦο- ϑαχο7ὲ Φραίον. Ἔν [86 βασηβ Αὐΐθου. 
Ε χίγα ἔοαρ. ϑὅνο. 45. 6. 

Ξυσθθῦ. “4ηρ͵ο- ιϑάχοῦ Κϑακῖγιρ 17,675. 
Ι, «δεζσοΐφα ΕΠ ογεἶζες 97 “ ζγγίε. Ε χίγβ ἔοδρ. ὅνο. “2277 εούε75, τς. 6. 

1. Εαέγαείς ,»γε 44 ζ7γεα'ς Ογοςζος. Εχίγα ἔοδρ. ὅνα. “7277 εουθΚς, 15. 64, 

5εοῦ. “γε Πζαα]ε Ἐγιρ δ. δτορα, ὯΡΕΣ Οσγαηιηιαν ἀγα (σἰο55 477. 
ΒΥ {Π6 βϑαῖὴβ Αὐΐμοσ. Ὁ. ᾿ Εχίγα ἴοαρ. ὅνο. 25. 

Ξιθοῦ. οδεεογαῖ ἤ7ζα ας γι 715} Ῥνέρεδν. ᾿Ἐχίταοίς το Ομδπςεσ, Ί ἢ 
Οτδιητηδυ δπὰ ΟἸοββαῖν. Βυ {Π86 βαῖηβ Αὐίπου. Ε : Εἰχίγα ἴοδρ. ϑνο. 25. 

ΜΙΟΥσὶα δοᾶ ΞΚΘαῦ. ,524εἼ716715. οΓ Ξαγὶν Εγιρίά. Α Νεν δπᾶ Βδ6- 
νϑεὰ Ἐἀϊτοη. ὙΠ Τπιγοάιπιοίίοη, Ν οῖδβ, απὰ (]οββαγίαὶ [πάεχ. Βυ ΒΕ. ΜΟΚΕΙΒ, 
ἘΠῸΤῚ απᾶ Υ. Ν᾽. ΘΚΕΑΎ, 1{{ἰ|. 10. 

Ῥαδύι 1. Βτοσὶ ΟἹά Ἐπρ]σῃ Ἡου]16ς ἴο Κίηρσ πρρὴν (Α.Ὁ. τιθο ἴο Α.Ὁ. 1300). 
«ϑδοογαῖ Ἐαζέζογε. - ὃ Εἰχίγα ἔαρ. ϑνο. 95. 

Ῥαδῦ 11. ΕὙοπι Εορεσί οὗ διδθξος ἴο δονει ω Ὁ. 1208 ἴο Α.Ὁ. 1393). 7 ἀἼγά 
Ἐαξέτογι. : . ΕἸ ΧίζΆ Ό8Ρ. ὅνο. 75. 6. 

Ξκοδῦ. Δ 2δοτηη6715 οΥ͂ ππκολοῆ, Σόρ, ἴτοσα με “ ῬΙουρ Δ Π5 
Οτεάς᾽ ἴο [πε “ Θμερβεαγάες (διεπάεγ᾽ (Α.Ὁ. 1394 ἴο Α.-Ὁ. 1570. νΊΠ [πίτο- 
ἀαποίϊοη, Ν᾽ όῖεβ, αηὰ ΟἸοββαγίαὶ Γπάεχ. ΒΥ. Υν. 5Κεαυ, [κτ|.1). “οηγέν ξαξέζοε. 

Εἰχίγα ἔσδρ. ὅνο. 75. 6. 

τγρΐοο Ξοιοούίζοιι ἔσουν ὕὑμ6 Ῥοϑῦὺ ἘΠΠ|ΡΊΪ5 νϊτοσβ, τ Ιηίτο- 
ἀυοίογν Νοίϊςεβ. «δδεογαῖ Ξαάϊζέϊου. Τὰ Τννο οϊαπηεβ. Χο]. 1. 1, δα πηεσ ἴο 
Βεύκεῖεν. Κο!. 11. Ῥορε ἴο Μδοδιϊαυ. . , Ἐὐχίγζα ἴοδρ. ϑνο. 35. 6. βαςῖ. 

Αἱ 55128.5 ΟΥ ἘΔΟΖ75 “ΙΓ 61.4.5.570.5.---- 

Τιϑισιοιᾶ. 7114 Κγῆάρίογε ὁ, Κ ἠἼαγ,ε εργεεογγεῖγ2ο }ὴ2γ5 ἐΐε ΟΙοτυγταῦε, 
Ὀγ ιμεταμ ΤΑΝΟΚΑ Ν᾿. Εἀϊτοά ὃν ΥΥ, Ὑ. ὅκεατ, τε. Τὴ. Ζονγές ἘΕατέέοε. 

Εχίγα ἔσαρ. ϑνο. 45. 6. 

Ομδποου. 1. 7142 "γοίορμο ἐο ἐΐε Οαγιίογδηγν 7αΐος ; 716 ΑἸμέρλέες 
71αΐε; Τάς ΜΝογιγια γεςέες 1 αἴθ. Ἑἀϊιεά ῬΓΕ ΒΕ. Μοκκιϑ, 11,0. 3232». .γεΖ 
Τλορέξαρά. . - . δ . ὃ . Ἐχίτα ἔοσδρ. ϑνο. 25. 6. 

σπππππρΦφΦΨο΄σἔΕοηςὍ Ἕσορο οοο-πτ’ϑ,ορΡρσππσππττ τ τ τ τ π΄ πτ|τ΄-πτ-πἰῆτττππ---π-, “-“--ἷτὴπτ--.ὕθο.»Ῥὕ«ὕἍ.».-.ὕ.Ψ..».Ψ»..Ἕξ--.». Ξ2ἋὦἝὕ.....»ὕ;}ὋΞὄζἡὍὕ.ὕ.ψὕψ0Ψ0.γζὨτπῖππσπαπππαταταιατσταππππιππαπαπααιη 
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Ομ δτιοοσ. 11. 774 }γίογεςτες 7 αἷς; .517 Ζλοῤας; 7 “ήογιζες Ταΐε; 
Τὰς Οζεγζες Ταΐζε; Τάε Ἔχε Ταΐε, δς. Ἑαιϊτεὰ ὈΥ. ΤΥ. ϑκεαυῦ, [ἀτὶ|. Ὁ. 
Τἀϊγά ΕαΖΖΖοε. Β . ᾿ . . Ἐχίγ ἴοδρ. ϑνο. 4-. δά. 

Ομδιοοσ. 111. 714 7: αἴρ ο τῆδ ἸΩς οὐ ατυε; 716 αγάρογιεγες 7 αἴε; 
Τάς «εεοηιαῖ ἴοηιγεσς Ταΐο; Τάς Οἰαριοιέγις Υορεαηιγιός Ταΐζοσ. ΒΥ ἴῃε Ξδπιθ 
Ἑαιῖοσ. δἴεευ Εαάξέζο)ε, Κευϊορά. ᾿ . - Ε Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 45. 6. 

ὥὔδυλθιγυι, ΤῈ6 1416 οὗ. Ἐδιηεᾶά ᾿γ ὟΥ. Υ. 5ΚΕΑΎΥ, Γλτ|. Ὁ. 
Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 5227 εσυεῦς, τς. δά. 

Ἱαϊυοῖ. 7714 ρέγις ο7 Ταπγέηες ἤ7έγιοί, Ἑαϊτεᾶ, στ Τηϊτοἀποξίοη 
δηὰ Νοῖες, ὃν ]σϑερη ἤλαιἊι Μ.Α. ν᾿ : 3 Ἐ χίγα ἔςδρ. ϑνο. 45. δά. 

ὍΣΣΟΙ. 774 Λίετυ 7 εεέαγηογεξ 17: Ἐ7ρ 1151, δοςοοτάϊηρσ ἴο [86 ψεσβίοη 
ΡΥ Ιοην ΥΎΥΘΙΊΕΕΕ, δρουΐ Α.Ὁ. 1:38ο. δηὰ Βενιβεὰ ὉγῪ ΙΟΗΝν Ῥύκνευ, δρουξ 
Α.Ὁ. 1388. Ὑ11Ε [πιγχοάἀποζίοη ῥεδ Ἰοββαῦυ Ὀγ ὟὟ. ὟὟ. 5ΚΕαΑυ, [1Δπὶ|. Ὁ. 

Εχίτγα ἔοδρ. ϑὅνο. ὅς. 

ὍΣΟΙ. 714 Δοοῖς οὕ 7οὖ, δεαΐγις, Ῥγουεγός, Ἐεεϊοσίαςέες, ἀραὶ ἐδε 
δ ογερ' οὗ «δ οζρογεογ ; δοοογάϊηρ ἴο {πε γος Ν εγξίοη τηδᾶς Ὀν ΝΙΓΗΟΣΑ5 θῈ 
ἩΗΈΒΕΕΟΕΚΡ, δρουξ Α.Ρ. 1381, δῃὰ Βενιβεά ὈγΥῚ ΘΟῊΝ ΡΌΚνΕΥ, δϑουΐϊ Α.}. 1388. 
ὙΠ [πιγοάαοίίοη δηὰ Ο]οββαῦν ὈΥ ΟὟ. ΒΚΕΑΥ, 1π|,1Ὁ. Εχίγα ἔσαρ. ϑνο. 35. 64. 

Ξρθαβοσ. 774 Κα») Ομδοθ. ΒΟΟΚΞ 1 δπᾶ 11, Ἑάϊϊεὰ ὃγ α. Ὗ. 
ΚΊΤΟΗΙΝ, 9.2. 

ΒοΟΟΚΙ. 7 εμέλ Εαάζέξοε. Β εὐ λω - Ἐ χίγα ἔσδρ. ὅνο. 25. δά. 
ΒΟΟΚΊΙ. δέχζᾷ ΕαζΖζο᾽ε. . αν ..3 Ἐ χῖγα ἔοδρ. ϑνο. 25. δά. 

ἘΟΚΟΥ. ΖΕ οεοϊασίζεαί ον, ἐς 1. ἜΡΚΟΙΝ ΡΥ Ε. ἡ. (ἬΥΈΕΟΗ, 
Μ.Α., θεδη οὗ 51. Ρδι]5. «δσοργαῖ Ἐαζξῖογ. . . Ἐ χίτγα ἴζδρ. ϑὅνο. 2:, 

τατΊονο απ ασθθθ.-- ΜΑΒΙΟΥΤΕ 5 7 γαρέεαϊ ἙΩΝΝ οὔ Ὅν. ξιατείμς, 
δὰ ΟἜΕΕΝΕ 5 “οριοεγαδίσς Ἴδέοῦ» 97. Εγ1α7 βακοῦῖ παρᾶ γίαΚ Βερεραν. 
Ἑϊτεά ὃν Α. ὟὟ. αν, Μ.4. «δδοογαῖ ἘαΖΖϊοε. . Ἐ χίγὰ ζ08Ρ. ὅνο. ὅς. δά. 

ἩΓΑΥΊονΤΘ. ἜΤ σΑΝΝ. 14 Ἑάιεα ὃγ Ο. ὟὟ. ΤΆΑνοοςκ, Μ.Ὰ. «δεεοραῖ 
ἘΔΖἼ2ο7γ:. . Β Ξ Εχίγα ἔοδρ. ὃνο. αι εσυξ75, 55. εἴοξλ, 35. 

ΞΒΘΈΘΞΡΘΟΥΣΘ. φεϊεοὶ ΡῬΙΔΥ5. πῶ Όγ ὟΝ. α. Οσἰάεκ, ΜΑ.Α., διὰ 
Ϊ ὟΝ. Ατρι5 ΕΙΘΗΥ, Μ.Α. Ξ 3 . Ἐχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. Ὁ εσῦσε7-. 

7Τ.ε εγελαγιξ 977 Κγερῖοσ. το. ΜιαεδωίΆ. 15. δα, 

Αἰολαγά ἐΐε δορά. τὸ. 64. Εἴαρεἶσέ. 25, 

Ἑάδιτεᾶ ΌγΥ ὟὟἥἧ. ΑΙ,015 ΕΙΘΗΥ, ΜΑΑ. 

Τῆς ΤορεῤεςΖζ. το. 6. Οογἠοζαγις. 25. δά. 

«ἧς Υοις ζε 74. τς. 64. Αἰολαγά ἐλε Τἀῖγα. 25. δά. 

Αἴ ΜΜὭ,ξάςιρερεεν Νίρλες γέαγε. το. σὦ, ΖΤερν ἐλε Ελ. 25. 

Τευοϊίλ Νέρλζ,. τς. δά. Αὔριο ολνι. τς. δά. 

φμείζες Οασαῦ. 25. Κὐριρ 1.847. 15. 64. 
ΗΕἴτρν ἐὰε Εὐρλέζς (πη ἴῃς Ῥσεβ9). 

ΞΙΏΔΈΘΕΡΘασΘ δ5 ὦ Ὥτθιποϊδο Αυοϊβῦ; ὦ 2οῤτίαγ 7{ω͵πγαζίογε οὗ ἐδέ 
Ῥγέμοεϊῥἑος ο7 5εϊεγέζε ΟΥ̓ ζέεδγε. ΒΥ ΕΞ σ. Μουττον, Μ.Α. 

τον ὅνο. 55. 

Βδοοι. 1. “4 “υαγιεοηεο7ε οὗ ὑτωμΩ τ: Όγ ὟΝ. ΑἸ 015 ΔΝ ΕΙΘΗΤ, 
ΜΑ.ΑΑ. Τ7Ἀϊγά Εαάξέϊογε, ὲ . Ἐχίτα ἴοδρ. ϑνο. 4:. δά. 

Βδοοῦ. 11. 714 Ξς:αγε. ὙἸ Ὅε ΘῬΣΙΒΣ μος Νοίεβ. 25»: δγεῤαγαξζοῦε. 
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ΜΓΊῖοΣ. 1, “4γεοῤαρίζίεα. ΜΝΊΩ αὶ ἀροπρήρκος δηα Νοίε5. ΒΥ ΤΟῊΝ 
ΥΝ. Ηαιεβ, Μ.Α. Ζ72Δ.1:γὰ Ἐαϊέέίογε. ὺ ᾧ Ἔ Ε χίγαᾳ ἔσδρ. ϑὅνο. 35. 

Ἱαϊιῖου. 1], Ζροηισ. Ἑάιίεά ὃν Κ. Ὁ. ΕὙΜΗ͂Ν Μ.Α. 2 νοΐβ. ΖΚ 
Εαϊξέογε. . Ἐχίτα ἴοδρ. ϑνο. ὅς. 6. ϑοϊά ΒΟΡΒΣΘεΙν, γον “ὦ. 01. 5 24, 

Ιῃ ΡῬδρεσ οονοῖς :-- 

1,γεΐζάας, 34]. 1 4260», 534. 71 Ῥεγιξφόγοσο, 44. Οοηεῖές, δαΐ. 
9 4772150721 “4, »ογιζεέες, δά. 

ἹΕ Ιου. 1Π|΄. Ζαγασῖες Ζοσί. Βοοῖς 1. Ἑαϊϊεά νι Νοίεβ, Ὀγ Η. Ὁ. 
Βεεςσηιναῷ, Μ.Α.. Εχίγα ἴοαρ. ϑνο. 15. δα. 7}6ηι1 τυλὲέε Ραγελ»εοφιέ, 35. δέ, 

Ἱπιιῖου. ΙΝ΄. .51)7,15072 “44: ρογιῖείός. ΠΝ Ω ΡΣ ἢ Τηϊτοάποίίοη δἀπὰ Νοία 
Ὀγ Ιθηὴν ΟἬσΚΤΟΝ ΟΟΠ11Ν5. : ᾿ Εχίγα ἔσδρ. ὅνο. “212 εουεγς, 15. 

ΟἸασοπᾶου. ἀ7εογ»ν οΥΓ ἐλε Μεδεοϊίζοτ. Ἔοοκ ΨῚ. ἙἙαϊιεὰ σι 
Ιπιγοάποξϊοη δηὰ Ν οῖεβ ὈὉν Τ. Ακνοιρ, Μ.Α.. . Ἐχίγα 08}. ϑνο. 45. 64. 

Ἐπναι. 1. 7164 ἢ ιζργίγες γοργέθς, Ογαξθ “4 δοφεγιαἴζγιρ, αὶ οἰαΐζζογε οὗ 
ἐλε 7ρεῤ»ϊξογιγεεσγ οΥ 77γ. οῖνι Βιέφξιγαη. Ἑαϊτεά, ἢ ΒΙορσυδρῃϊοδαὶ [1πίχο- 
ἀυοίίοη δηὰ Νοῖεβ, ὃν Ε. ΝΈΝΑΒΙ εβ, Μ.Α. 

Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 55. 7,71 τυλΖΖζε αγεληγγΖο, 65. 

Ἐπσασ. 11, “ον Ἰἤαγ, ὥϑε. ἜΥ τε βαπιε Ἑα]ῖοσ, 715: ἐλε γε. 

Ὠνγᾶθη. «δεσεξ 4 }06725.---- ϑέαγεχας ο72 ἐλε 7)εαΐδ οΥΓ ΟἤὝοεγ᾽ Ογοηγετυεῖ ; 
“ἀεέγφσα Κοάκ; “4γιγιξες Π7͵γαφίξδζε; Αἰ ὀξαζογε αγιαὶ αΑἀελέέοῤῥεῖ; Καὶ εἰζρτο Σιαΐδδ; 
Τὰδ δἰ ἱρά αγα ἐλο Ραρμέλογν. Ἑαϊιεὰ ὃν ὟΝ. ΤΏ. ΟἬΕΙ5ΤΙΕ, Μ.Α. 

Εχίχα ἔοαρ. ὅϑνο. 35. δά. 

ΤΙΟΟΙΘ᾽Ξ Οὐογαμεΐξ ο7 ἐλε ζ)μαδγείαγαΐηο. Ἑιϊεά, σι Τηϊτοάποίϊοῃ, 
Νοίεϑβ, ὅζο. Ὁν Τ. Εον εκ, Ὁ.ὴ. «δεοογαῖ Ἐαξζέογ. . . ἘἙ χίτα ἔοδρ. ϑνο. 25. 

Αἀᾶϊποι. «διεϊφείΐογις γγογὲ ]αῤε7ς 2722 ἐλ “ 52εεαΐογ., ἈΝ Νοίαϑ. 
Ἐν ἈΝ ποτ, ΜΚΑ.. Εχῖγα ἔοδρ. ϑνο. 45. δ. 7,2 ευλέέε αγεληγεηιζ, 65. 

Θῦθο1θ. οδεζεείεα ΚΞ 55αγ}95 2, 0»ο71 ἐλε 7 αἱΐογ, 5᾽)2εείαΐογ, ἀγα σπαγαϊΐαγ. ΒΥ 
ΑΥ5ΤῚΝ ΏΌΟΒΞΟΝ., - . Ἐχίγζα ἔοδρ. ϑὅνο. 55. 772 τυλέζε Ραγελητεεγεξ, γ5. δέ. 

ἘΘΙΈΘΙΘΥ. «δε]εεὲ ἤἤογζε οὗ δίελοῤ δεγζεῖεν, ντίτ δὴ Ἱπίτοάποίϊοη δπὰ 
Νοίῖεβ, ὃγ Α. Ὁ. ΕΆΑβεκ, 11,0. Ζλιγά ΕαζΖέο᾽ι, τς Οὐοναι ϑύο, γς:. δα 

ῬΟΡΘ. 1. 2 5:αγ ογ1 ἤ7α7:. ἐοοος ΌΥ ἀρβες ῬΑΤΤΙΞΟΝ, Β.. «δζχέζ 
ΕἀαάΖέζοε. : 5 ἃ Ἐχίγα ΤῊΣ ϑνο. 15. δά. 

ῬορΡϑ. 11. φαβένες αηαᾶ δῤῥκηο. ΒΥ [86 βδαὴβ ΕἙαϊΐοτ, «δσεοζαῖ ΨΚ ΩἸ221072. 
Εχίγα ἔσαρ. ϑὅνο. 25. 

ῬΔΥΏΘΙ1Ι. 774 ΖἾ}2γ7,212. ε ἐν αμ ᾿ ς  α267 εοὐε7:, 24. 

Φοβηβου. 1. Αασσείας ;, Ζϊ9ες ψ ΣΡ ΉΕΡΝ αηῶ ,οῤε. Ἑαϊίεά ὈῪ 
ἈΑΓΙΕΕΕΡ ΜΊΏΝΕ5, Μ.Α. Ξ Ν . Ἐ χίγα ἔοδρ. ϑ8νο. 45. 641. 

175 07 1076 αν 2)γγαϊξ. . . . ., ΟΖ7 εοὐέγι, 25. 6. 

σομηξου. 11. βαρρεζασ. Ἑαϊίεά, σι Ἰπίσγοάποίίοπ ἀπ Νοίεβ, ὈῪ 
σ.Βικκβεςκ Ημπ, Ὁ.Ο.1,. Ἑχίγα ἘπῸ, ϑνο. ἀζγεῴ, 25. 7γι τυλεζε Ῥαγεληρε7εΐ,535. δε, 

Φομηβου. 11. ΚΉΘΕΣ ὰ τ 7»2672 αὐρρρο 1 Νοίεβ, ᾿γ Ε. 7. 
ῬΑΥΝΕ, Μ.Α. ᾿ - ᾿ ]ῬαΖόν' εουέεγς, 4(ἴ. 
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Οχδν. «δείφείεα  Ῥοεγ:5. Ἑαϊϊεά Υ ΕΡΜΟΝΡ αΟ85Ε. 
ΕΣ χῖγα ἔσδρ. ϑνο. «5. 227) εσυέγς, τς. δ. 75 τυλὲξε Ῥαγολ’ηεεϑεξ, 35. 

ταν. Κρ, αρα Οὐδέ ο7 ΞΖογε Οοἰίορε. . . } αξέγ εουέγς, 24. 

αἀοΙᾶξιυμττη. ,δεοϊεείσα }ρε7,5. πρὸ ἐάρις Αγ Ιηϊτοατιοίίοη δπᾶ Νοίεβ, ΒΥ 
Αὐὔϑτιν ΏοΒϑον... : 5 Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 35. 642. 

15 τυλῆέε αγοληκει, 45. δα, 

7726 2εεεγέεα Κάαρε. : : : : 2 α2ε7 εοτέγς, 241. 

Οονροῦ. 1. 71ε Τέιαάαείίε ἢ οοης ο7 1782, νγῖ τ ϑεϊθοίϊίοηβ ἔτοσα 86 
Μίποῦ Ῥίεοεβ, Α.Ὁ. 177γ9-1783. Εαϊεὰ ὃν Η. Τ. ΟΘΕΙΕΕΙΤΗ, Β.Α. 

Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 35. 

Οοσροῦ. 11. 714 7ας:ξ, τυΐξὰ Ζ7ΤΊγοείγιζτεγι, απ ϑεϊδοίϊΐοηβ ἔγοση 86 
Μίιμοσ Ῥοειηβ, Α.Ὁ. 1784-1799ς. ΒΥ ἴδε βαπια Εάϊζοσ. «δεεογεαῖ ΚΕ ἀζέζοε. 

Ε χίγα ἔσδρ. ὅνο. 35. 

ΒΌΣΕΘ. 1. 71ομρἧξς ογέ ἐδε 9} γεδογεξ Ζ:τεογιζεγεές ; ἐλ6 ἔτυο «ϑῤεεελες 
ο7ε Α»εεγίοα. Ἑιαϊτεὰ ὃν Ε. 1. ΡΑυνε, Μ.Ὰ, «δεοορά Ξαζέζονι. 

Εἰχίγα ἔσδρ. ὅνο. 45. δά. 

ΒΌΤΚΘ. 11. ᾿ομοοείΐζογις ο72 {λέ ἜΤΕΜΕΝ οὐ ΒΥ [88 5116 
Ἑξἀϊΐου. «5 δεογεα Κα ΖΖΖο7ι. : ᾿ Εχίγα ἔοδρ. ὅνο. 55. 

Βττκο. 11Πι 207 7ε4{{6γ5 072 τε ἘΣ 720γ Ζεαεε τυΐξξ ἐδε 
Κερτεζαάες 2 γεεέο»» 977 Εγαϑιοε. ΒΥ 1τῃε βαῖηε Εαἀϊῖοσ. «δεοοαῖ Βα ΖΖίοϑε. 

Ε χίγα ἔοδρ. ὅνο. 55 

ἘοεῖξΞ. Δγῥεγίον, ΒΟΟΚῚ. ὙΥΠῈ Νοίεϑ, ᾿γ ΟὟ. Τ. ΑΈΝΟΙΡ, Β.Α. 
Ῥαῤεγ εουεῦς, 44ἴ. 

Βγτοῦ. Ολίϊάς Εἶαγοία. ΜΝ ΊΠ Τηἰγοάποίίοη απᾶ Νοῖίεβ, ὃγ Η. Ε᾿. ΤΟΌΖΕΕ, 
Μ.ΑΑ. Ξ . Β Εχίγα ἔσδρ. ὅνο. 35. 62. 75: τυλὲέε αγολε,ιέ, 55. 

Ξοοῦῦ. 1.» οἵ ἐἦδε Ζαι ,λγιςέγεῖ. Ἑαιϊεα νι Ῥτγεΐδοα δπᾶ Νοῖεβ ὈῪ 
Ὗ. Μιντο, Μ.ᾳ. ψγμ Μδρ. 

Ἐ χῖγα ἔοδρ. ϑνο. “ἐ227 οσυέγς, 25. 15 Ογραρχτεγέαῖ Ῥαγεληρεζεζ, 35. δά. 

Βοοῦδ. αν οἵ ἐλε ατέ “71γι5ἐγεΐ. Τα τούβρθαι δὰ (αδπίο 1, στ 
Ῥχεΐαςε δπά Νοῖες Ὀγ Ὗ. Μιντο, Μ.Ά. ᾿ . . Ῥαῤεγ εουέ7ς, 64. 

ἘΒΕΙΝΟΗ ΑΝῸ ἹΤΑΙΡ͵ΙΑΝ. 

Βτυδομθῦ. δ γηιοίορίεα! Ττείίογα»» οΓ ἐλε γερμεῖλ Ζαρεριαρε, σῖἢ 
ἃ Ῥγεΐδοε οῃ ἴῃς Ρυϊποῖρ]εβ οὗ ΕὙεηοῃ Εἰγνπιοίοσυ. Ττδηβίδίεα ἰηΐο ΕΡ 5} ὈΥ͂ 
σ. Υν. Κιτςοηιν, ἢ.}., θεδη οὗ ΥΥ πομαθῖεσ. Ζἀ2γα ξαάϊζΖζογι. 

στον ὅνο. γς. δά. 

Βτδομοῦ. Αὔϊείογζεα! Ογαηριηεαν ογ ἐς γερελ δ αρραρε. Ὑταπβὶαἰθᾶ 
ἰπΐο ΕἸ ΡΊ5ῃ Ὀγ Ο. ὟΝ. Κιτοηιν, Ὁ... “Ζοιγέλ ΕαζΖΖο)ε. 

Εχίγα ἔσδρ. ϑὅνο. 35. δά. 

ΞΘ ΞΡτισυ. 4 γίηιον ο77 Εγερελ ᾿ἐριαῤρεκη ον ΒΥ ΘΕΟΚΘΕ ΒΑΙΝΤ5- 
ΒυκΥ, Μ.Α. «δεεογιαὶ Εαὐξέξοε. ᾿ Ξ Ἐ χίγα ἔσαρ. ὅνο. 25. 

ϑαλη ῦε ΌΤΙ ΤΥ - ν τὸ Κκην ἢ ν νεῖ δμεναύανε. ΒΥ ἴῃε β5δῖηβ 
Αὐἴμοσ. . ὦ . Οὔον ὅνο. τος. δά. 

Ξραλτ υΞ ΌΤΙ ΣῪ « νος ,} δ ΠΣΜΕΧΙ ᾿ . Οὐόνπ ϑνο. 95. 

Ύ 
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Ἐδδτιασομοΐπ. 76 οὐκὶ αἷδ δέυϊἼ. ΝΜ ΊΤᾺ Τηἰτοάποίϊοη δπᾶ Νοῖθα 
ὈΚΥ ΑΥ5ΤΙῚΝ ΏΟΒΒΟΝ. Α Ξ Εχίχα ἴσαρ. ὅνο. 25. δά. 

ΒΙοτιιδῦ. 1 ΕἸΙοφιέόγιες «δ Ἢ σλαίνε οἱ τα ἰᾳ 7γεῤιγιε )γαρραΐδός. 
Ἑαϊιεά ὃν Ραυῦ, Βιουξτ, Β.Ἁ. (ὕπῖν. (4}11ς.}.. Νο]. 1. 2 γεφιελ δαςγεαά Ογαΐον. 

Εὐχίτα ἔοαρ. ὅϑνο. 25. 6, 

Οονμθὶ!θ. ἤἤογατο. ἍΝΙᾺ στο αηὦ Νοίεβ ὉῪ ΘΟΕΟΚΟΘΕ 
ΘΑΙΝΎΒΒΟΕΚΥ, Μ.Α. ᾿ Ξ ᾿ Α Εχίτα ἴοδρ. ὅνο. 25. 64. 

Οοτηθὶθ. Οἵρρα. ἍΝΊΓ Νοίε5, Ἰϑθλόν, οίςο. ΒΥ αὔϑ7άνῈ ΜΑΒ5ΟΝ, 
Β.Α. . . . . Ε χίγα ἔσαρ. ϑνο. δ Ζζ77) οουέγς, 15. 6. οἰοέλ, 25. 

αεαυῦϊον (Ἰβέοριηϊ). «5 26716.5 τ 7γαυοί. ϑεϊβοίεα δαπὰ Ἑάιεα Ἐγ 
σ. ϑαιντϑβύῦκυ, Μ.Α. ς Ἂ Ε χίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. 

Ἰτδββοι. Ζορῖς Χ7 αρά λὲς ΡΒ ἀμόνι 845 ἀδβου θεά ἴῃ ἔχ- 
ἐγαςίβ ἔγοτῃ ἴῃς Ὀεϑὲ Μεπιοῖτβ οὗ ἐπ ϑενεηΐεεηῖῃ (δηΐζασγ. 1 ἘΠ ΡΊ5η ΝΝοῖδ5, 
Οεηεδιορῖοαὶ ΤδΌ]ε5, ο. ΒΥ αυϑτάνε Μάββθον, Β.Α. Ἐχίσγα ἔσαρ. ϑὅνο. 25. δώ. 

ΝΙΓοΟΙὸσΘ. 2.45 γέεσϊειδες Ἰαϊενείες, ΜῈ Τηϊτοάποίζοη δπα ἸΝοΐεβ ὈῪ 
ΑΝΡΕΕΥ͂ [Ανα, Μ.Α. ς : Ξ ΕΣ χίγα ἔοδρ. ϑὃνο. 15. 6. 

ἩΠοΟΙὸσθ. 2645 2 7η177165 ὝΞΜΟΙΝ ΠΗ Ἔϊξόν ΟἸΙοσβασυ, εἴθ. ΒΥ 
συϑθτανε ΜάΑϑβϑονΝν, Β.Α. ᾿ Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. οὐ έ εούέγ5, 15. δα. εἰοΐᾷ, 25. 

ΜΙῈΟΙΙὸσΘ, 2465 ᾿ρογόογξες αἷδ ,ϑεαί72. ἰ ΜΈ Μοϊεαίτε᾽5 116 οὐ Μοϊϊὲσε, ΒΥ 
᾿ αυϑθταάνε Μάαβϑον, Β.Α. 

ον, τ ηαβε. Εχίζα ἔσαρ. ϑὅνο. 25. 6Ζ. 

Ἱποιὸσο. 265 Ζοιιγϑογίος ὧδ δεαρίν. ὙΝΊΤΩ Μ οἹταῖτο᾽ 5 Γ1{ε οὗ Μοϊϊὲτε. 
ΒΥ αυϑτανε ΜάΆβ5ον, Β.Α. Ὁ ΕἾ. ἃ Ἐςχίτα ἔσαρ. ὅνο. 9222) οσυε75, τ5. 6. 

Ἰσυβεοῦ. οὔ γ:6 δαιΐρε ας αὐδε 1 Α»ηοιν, ἀπ ἡ αρίασίο. ἍΝ Β 
Ιπϊτοάποιίοη, Νοίεϑ, εἴο., ΒΥ ἡ αα ΤΕΚ ΗΈΚΕΙΕΒ ΡουμοΌΚ. Ἐχίγα ἔσαρ. ὅνο. 25. 

ἨΟΥΈΙΈΕ ΤῈ 5 :-- 

ΣΧανΐον ἅθ Νίοϊπῦσθ. Γύγαρε ατΐοτγ ὧδ γηα Ολαηηὄγε. 

Ἱπεᾶεταθ ἅθ Ὁ τιταξ. Οτγίζα. ΒΥ ἐνῆν τὰς ἐς 

Ἐτοκιαθηη- Ομ οὐχλοι. 76 Κϊοα 7 ατἰ]6247.. μα Ήλτο ρεε, 
. : ' 371 1 :1072 

ΑἸδνοᾶ ἂς σἱσν. 62α εις οἷο Κ͵271{6727265. Ἔχε, ἔξαρ. ϑνο. 

Ἑλυνομᾶ ΑῬοτιῦ. 165 7ερισατεα ὁ 1 Πδέοὶ (ογη67 116.) 2ς, 6. 

ἘσζοᾶοΙρμο Τορϑδευ. ἢηέτανεγιίηγες αἰ 272 οοζίον. 

Ἰγογαρε ατεξοτεγ' εἶς για Ολαηεῦγο, δεῤαγαέεζν, Ζγεῤ, τα. 64. 

Οὐἱμποῖ. ΖεοίέγεςΣ ἃ σα Μὸγε. Ἑάιϊεα ΒΥ α. ΒΑΙΝΎΒΒΟΒΥ, ΜΑΑ. 
Εἰχίγα ἔσδρ. ὅνο. 25. 

Ἐρποῖνθ. Ζείλογ. Ἑδίτεά ΒΥ α. Θαιντϑβῦκυ, Μ.Α. Ἐχίτα ἔθδρ. ὅνο. 25. 

Ἐποῖμθ. Ἅπ᾿άγοριαφηε. ἰ ὙΠ Ιουἱΐκ Ἐδοϊπεῖβ 116 οἵ δῖ5 Ἐδίμεσ. ΒΥ 
᾿ Οσυϑτάνε Μάϑϑον, Β.Α. . 

Οουηθῖι16. 74 “6γιέφι7. Ἔ Ξ Ἑχίτα ἴραρ. ὅνο. 25. ἐ4. 

Βτνπου5 απᾶἃ Ῥδϊαρτοῦ. 2.4. (Ἵοηαφγ. Εχίζα ἴσδρ. ϑνο. 25. 6. 
Ἐςεσιατᾶ.. - . χονδζῦ. ' ΒΥ συϑταάνε Μάαββϑον, Β.Α. 
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Ξελνιῦθ- Βατινθ. ,δεεοί20715 ἤνϑδα ἐλε μὐαρώδαρ ες 1 γα1. Ἑαϊεᾶ 
σ. ΒΑΙΝΎΒΒυκΥυ, Μ.Α... : α ᾿ Ε χίγα ἔοδρ. ὅνο. 25. 

ΒΞόνϊστυιθ. «δεἰφείζογις γγο7ε ἐλε (ΟἹ ἈρΑ νυ ΣΝ ΜΕ ΞΘ ο7 Μοᾶδτιο ἃ6 5έν!ρτδ 
δηα μευ οὨτεῦ (οπίειηροσδαγίθβ. εχε τῆοσα Ἐβρϑοῖδ!}ν ἔοσ Οἰγὶϑ᾽ Θομοοὶς. ΒΥ 
Ούϑτανε ΜάΆβ5οΝ, Β.Α, ὃ : . . Ε χῖγδ ἔζαδρ. ὅϑνο. 35. 

ΨΜοιΐεῖτο. “έγοξε. Ἑαϊιεᾶ Ὀγ α. ΘΑΥΝΊΞΒΟΕΥ, Μ.Α. Ἐχέγα ἔζδρ. ὃνο. 25. 

Θϑυῖθ. «δεἰφεΐζογις ἤγογὲ ἐδε “ ηρέννιοὶ ὙΥῈ Ιπίτοάποίξίοη πᾶ Νοίεβ, 
ὃν Η. Β. οττεειμ,, Β.Α. ᾿ ω Ξ ὃ Εχίγα ἴοδρ. ϑὅνο. 45. δά. 

ὙλπΞο. 2Ζ2ᾳα Οδγηα[67717)16 ΓΣΈΝΕ Ἀὶ (απίος ἱ, 1. 1 Ιπἰτοάποϊίοι 
δηὰ Νοίεϑ, Ὀγῃ 188 βδαῖης ΕἙαϊζου. ππ ντν ἰὴ. ἙΕχίγαδ ἔοδρ. ὅνο. 25. δά, 

ΘΟΘΕἜΈΒΜΑΝ, ὅζο. 

Βιομμοῖτι. 2 ,70.612722 Οογηηαῦ εααδγ. Α ΟΑταάταίεα (οἸ]εοξίου οὗ 
Εχίγδοῖβ ἴῃ Ῥσοβε δηά Ῥοείτυ ἔγοτῃ Μοάδχῃ Οδστηδη ὑχϊΐετβ Ἑαιτεά Ὀγ Ὁ, Α. 
ΒύΌςΗΗΕΙΜ, ΡΉ]]. Ώορ. 

Ῥατ 1, ὙΠ ἘπρΡΊΞη Νοῖες, α Οτδζησηδίϊοδὶ Αρρεπάϊχ, δπά 8 Ἴοπιρίεξα 
γοοσδρυΐασγ. Ζροεγέλζ Ξαζέζοε. ᾿ ἴ Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. δα. 

ῬδΕ11. 1 ἘΠ ΡΊΞΗ Νοίεβ δηά δὴ ἜΥΝΣ Εἰ χίτα ἔοδρ. ϑνο. 25. δά. 
Ῥατί 111, [πη ργεραγαδίίοη, 

Τιϑσθ. 714 Οεγηιταγις αὐ Εἴο,ι6; ἃ Ῥταοίϊοδὶ Τπισγοατιοίίοη ἐο (εττηδῃ 
(οηνετγξδίίοη, ἢ δὴ ΑΡΡρεπάϊχ σοπίδιπηρ {με Εββεπίῖδ]5 οὗ σετηδη Οσδιηπιδυ. 
ΒΥ ΗΈΚΜΑΝΝ ΝΕ, ζΖἀ2γα ΕαΣΖζΖΖογι., . . . “ ϑνο. 25. δά. 

Τιαυσο. 716 Οεγηιαῦγε ΜἭαραϊ; ἃ (ειτῆαῃμ (τδιώσηδσ, 4 Ἀεδαϊησ 
ΒΟΟΚ, δηά Α Ηδηάροοκ οὗ σεστηδη (οηνεγξαίίοη ΒΥ δε βαῖηβ Δυΐμου, 

ϑνο. 75. 6. 

Τῦσο. Α4Ἢ σγαρηηιαν οὐ ἐλε σεγηταῦ 2 αγεραρε, θεὶηρ ἃ τερσὶπί οὗ {πε 
Οταχπητηδὺ σοηϊδὶπϑα ἴῃ 714 σογηεαϑι ἤ7αγιτεαῖ, ΒΥ ἴῃς βαπια Αὐΐμοσ, ὅνο. 35. δά. 

Το 6. Οἐγηιαγε (ογηῤοστζίοτε ; ἃ. Τμβεογείϊοδὶ δπᾶ Ῥγαοίϊοαὶ πϊάθ ἴο 
τῆς Ατὲ οὗ ὙΤγδηϑίδειησ ἜΒΕΙΝΝ, ἘΈΡΕΣ ἴηΐο πεαμες ΒΥ 186 βαπιεὲ Αὐΐδοσ. 
«5 σεογιαῖ Εαἰζέζο . . δνο. 4:5. 64. 

ΤᾺ ζ. δ), 771 ΠΕΡΈΟΙ ΤῸ 

Τιοῦσα. (Ο47γ7,14721 5, ε1117:9: Α ϑυπορβὶβ οὗ [ῃε Ὁβδηρεβ ψ ΒΟ ἢ 1 Πδᾶ5 
ππάεγροπε σου ρἢ ἴῃς Οονεγηπιεηΐ Βασι δίοης οἵ 188ι . 20 α267 οουδγ, 64. 

ἘΘΟΚΟΥΞ ΕὙΪΘΑΥΟΒ ἄοσ ατοξβεθ. ἢ δὴ Ηϊείοτιςαὶ ϑιείςμ 
οὗ τῃε ἘϊΞξε οὗ Ῥγυβξϑῖα δηὰ οὗ {πε Τίπιεβ οἵ ΕὙεάεσιοκ πε ὅτεαε. ὙΠ Μδρ. 
Εἀιιεά ὃν 6. Α. Βυςήῆηειμ, Ῥἢ1]. θος. . ἃ Ε Ε χῖγα ἔζαρ. ϑνο. 35. δά. 

οεῖμθ. Ζ,ρηιογιί. ἍΝῈ ἃ Τλ{ε οὗ ἀοείδε, εἴς. Ἑάδιιεά ὃγ Ὁ. Α. 
ΒΌΞΗΗΕΙΜ, ΡΆΒΪ, θοο. Ζ7ἀ:γά ΕαϊΖίοε, ας . Ε χίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 35, 

αοεοῖμθ. ἠῤλέρεγιῖε α ΚΓ΄ Ταμγίς. Α Ὄτγατηα. ΙΝ 4 Οτεςαὶ Ιηΐτο- 
ἀυςτίοη απὰ Νοῖββ, ἙΕαϊτεά ᾿γ Ὁ, Α. ΒύυςσΗΗΕΙΜ, ΡΒ], Τθ.οο. «δεεορα Εαζξζοε, 

Εχίγα ἔσδρ. ϑνο. 35. 

Ἡρῖν θ᾽ Ἰαγογεῖσο. ἍΝ «ἃ 1ἰῖ{6 οὗ Ἡεῖίπο, εἰς. Ἑάϊεα θγ Ὁ. Α. 
ΒΌΘΗΒΕΙΜ, ΡὨ]], θοοα. Εχίγα ἔοδρ. ὅϑνο. ςΖ2172) εσυδ75, 15. δα. εἰοξζ, 25. δά, 
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ἘΓοὶτθ᾽5 2 γοσα, Ὀεΐπρ' ϑεϊεοίίΐοηβ ἴτουα δἰ5 Ῥσοβε δύοικβ. Ἑδιϊθᾶ στ 
ἘΠ ΡΊ5ῃ ΝΝοίεϑ, εἴς,, Υ Ὁ, Α. ΒύσΗΗΕΙΜ, ΡὨΙ], θος, «5δεογαῖ Ξαϊζέέζογε. 

Ἐ χίγα ἔοδρ, ὅνο, 45. 64, 

Τιοβϑίηρσ, Ζαοζοοῦ. ΝΆ Ταἰτοάποίίοῃ, ᾿Νοίεβ, εἴο. ΒΥ Α. ΗΑΜΑΝΝ, 
ῬΆΙ, θοο., Μ.Α. . ὶ . . “Ὁ ὁ ἃ Ε χίγα ἔοαρ. ϑὃνο. 45. δ΄. 

Τιοπϑίηρ. ήέηγα τοῦε Βαγγιλεῖγ. Α Οοιηεᾶν, 1 « 16 οἵ 
1, Ἔϑϑίησ, Οὐ ῖσαὶ Απαὶνγϑῖβ, Οοιμρεῖα Ο(ομητηβηίαυυ, εἴς. Ἐιιεὰ ὃν (Ὁ, Α, 
ΒΌΞΘΗΗΕΙΜ, ῬὮΪ]. θοο. ΖΦ ἐλ Εαϊέζογι. . ᾿ : Εχίτα ἔοαρ. ϑὅνο. 35, 6. 

Τιοβϑὶπρ. ΔΔαΐλατι α6γ Τἤγχεῖσο. ἍΝ ἘπρΊ 58 Νοίεβ, εἰς. Ἑδιεά ὈΥῪ 
σ, Α. ΒΌΓΗΗΕΙΜ, ΡὮ1], οο. «5δεογαῖ Καϊζέϊοε. Σ Εχίτα ἴοδρ. ϑὃνο. 45. 6. 

ΜΠ ΘΛ Σ᾽ 5 Ογίσελίσελε ΤΠ 2γοε7:- Οδεελτήελέεη. Α]65 οὗ ατϑεὶς Ἡξετοοϑ. 
Ἑϊιεά τ ἢ προ Ν,οίεβ δαπὰ ἃ οοδθυΐαγσν, ὉνῪ Εἔμμα 35. ΒΟΘΗΉΗΕΙΜ. «δεεογαῖ 
ἘδΖέξογε. . . ΕἘχίγζὰ ἴοαδρ. ϑνο. 5727 οουέγς, τ5. 6. οἷοΐζ, 25. 

Ἐπ ΓΥΜ Ἡτολοντιλε τς κεν Ζοὖδγ: τέγια 7οα, ἀπ 3 εα- 
ΦΕΤΊ716 σοῦ “ἀγιέτυεγῥεη. Ἑαιιεά ὃν Ο. Α. ΒΌΞΗΗΕΙΜ, ῬΏΣ. οο. ζΖἈϊγα 
Εαϊζέζογ, Κι ευϊεεα «για Ἐγιζαγρεά, τυξέζ α κα. : Ε χίσα ἔοδρ. ὅνο. 25. δώ. 

ΒΟΒΙΙΙΟν. Γϊλοίηε 711. ἈΝΕ «Α 1106 οὗ ΘΟ Β ΠΣ ; δὴ Ηϊἰςζογοδὶ δηᾶ 
Οπεῖσαὶ πεγοάποίίοη, Αυρσατηθηίς, α Οομρίείε δυϊωεαδόνΣ δηά Μαρ. Ἐιιεά 
ὃν Ο. Α. ΒύυςζΗΗΕιμΜ, ΡὮ1]. θοο, οδέυέλ Ἐα::ζοῦ. , Ἐ χίγα ἔοαρ. ϑὅνο. 3-. 6. 

ΒΟΒΊΙΙΟΥ. ἤὔχηιλοῖηε 7.11, Ἑαϊεα ΌΥ τι Α. ΒΌΘΗΗΕΙΜ, ΡΆ]]. θοο. 
δολοοῖ Εαϊέζογε, ὙΠ Ώ Μδρ. - . . ὃ Ἐχίτα ἴοδρ. ὅνο. 25. 

ΒΟΒΊΙΙΟΣ. ΓχιλείνεΣ Ζοϊ, ΕΝ ἱπίο ἘΠΡΊΙΞἢ Ἄετθε ΡΥ Ε. 
Μάββιε, Μ.Α. ΕΣ εν θυ. ἃ . Ε χίγα ἔσαρ. ϑνο. 55. 

ΒΟΒΙΙΙΟΥ. 2026 ἤιγρ)γατέ τογε Ογίθαγις. Ἑαϊιοὰ ΡΥ Ο. Α. ΒΌΘΓΗΗΕΙΜ, 
ῬὮΙ]. θοο. [75 2γεῤαγαΐζογει. 

ΒΟΒΟσοσ. Α,'Ἱ Αείογν ο7 Οεγηηαρε Ζίϊογαίεγε. ΒΥ ΝΥ͂. ΘΟΗΕΚΕΚ. 
ὙΤτδηβίδίεα ἔγοτη ἐμῆς ΤΗϊγά σεγηδη εχ Όν ϑόῤο: Εν ΟΟΝΥΒΕΑΚΕ. Εαϊτεά 
ὃν Εἰ Μαὰχ Μῦὕμμεπ. 2 νοἱΐϑβ. Ὁ : Ε ᾿ . ϑνο. 215. 

ΤΣ ΠΌΘΟΣ. 714 σόγηηαε (ἰαςεῖες , 71 ἐλε δοργέλ ἐο ἐλε Λγγεἐεογεξ 
Οεριέτνν. ἍΝ ΊΏ Βιορταρῆῖοδὶ Ν ούϊοεβ, Τγαηβίδεϊοης πο Μοάεση σεύπδη, δηά 
Νοίες, Ὁν Ε, Μὰαχ Μύὕῦτπιεξε, Μ.Ὰ, Α Νὲεν εἀϊίοη, τενβεά, εηἰαγρεά, δηά 
δαἀαρίεὰ ἰο ΠΗΕΙΜ ΒΟΗΕΒΕΒΚ 5 Δ ζοζοῦ» οΥΓ Οόγηεαη Ζζεγαΐξιγε, Ὁν ἘΝ, 
ΤΙΘΗΤΕΝΒΈΤΕΙΝ. 2 γο]5.. : 5 τ ΣΕ ὁ ΄ . Οἴονῇ ὅνο. 215. 

ΘΟΟΥ̓ΕῚΟ ΑΝὩ ΤΟΞΙΑΊΤΏΌΙΟ, 

Βκοοῖ. 7712 (261 οὐ .52. αγᾷξ 172 Οοέλίε. Ἑάιϊεᾶ Ὀγ ὟΝ. ΝΥ. ΘΚΕΑΥ, 
ὑφ τῷ ἡ δον . . ,- Ἐπ Ἐς αὐ τἋν Εχίγα ἔσδρ. ὅνο. 45. 

Θεοῦ. Απ Ἰοεϊδηαϊς Ῥιίσαθσ, ἢ στατασηασ, ΝΝοΐεβ, ἀπαᾶ᾿ ΟἸόβϑατυ. 
ΒΥ Ηξνβυ ὅύεετ, Μ.Ὰ. . ᾿ ᾿ ο . . Εἰχίσγα ἔσαδαρ. ὅνο. 3-, 6, 

σισέαξβοι πὰ ῬΟΥΤΘΙ1. 4272 είαραϊε 2 γοσε εαάφγ, ψὶῖὰ Νοίδϑ, 
Οτδγηγηδσ, δηα ΟἸοβθαῦγ. ΒΥ ΕΚΑΝῸ γίισευβθον, Μ.Α., αδαπὰ ἘΔ, ΟΕ Κ 
ῬοόνΈΠΙ,, Μ.Α. - - 5 ὃ Σ Εχίγα ἔοδρ. ὅϑνο. τος. δ. 
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ΜΑΤΗΞΙΜΑΤΊΙΟΚ ΑΝῸ ῬΡΗΥΒΙΟΑΙ͂, ΞΟΙΕΈΙΝΟΕ. 

ΑἸᾶϊ5, 4 7χὲ δοοζ οὐ “4 ρεύγα χιών “γιδτυεγς ἰο ἐδε Εχαηρηῤίεσ)η. ἜΥ 
ὟΝ. ΘΤΕΑΡΜΑΝ Ατπρι5, Μ.Α. Ε ᾽ στον ὅνο. 75. δά. 

Ἑταταϊιῖου απἃ 811. 28οοξ- ζεεῤέήγερ, «ἃ δὶ: Κ. ΒΝ ςσ. ΗΑΜΙΠΤΟΝ, 
Κ.(.Β., απά Τοὴην ΒΑαῖ, (οὗ τε ἅππη οὗ σαν ΒΔ4]1, ἅξ (ο.). δίειν ανια 
Ξριζαγρρά Εαξέζορε ᾿ Ξ Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. 

ἢ Α  εά Ἐσπεγοῖδο Βοοξς ϑνϑραι, χὰ Ζο ᾿δβ μλκῖο (Εσδρ. ἔοϊο, 25.) 

ἘΓΘΈΞΙΘυ. Ζρη7γες τὰ, πἰρ δὴ Ω͂ Ψ» Αγιξληιοξίς Βοοξ. ΒΥ ΤΈΝΤΙ5 
Ηξνβθιευ, Μ.Α.. . »ο᾽τ6. «ἡ ον δυσίν 

ἘΘΏΞΙΘν. “471:τῦέ7ς Ζο ἐλέε βορεῖες 77η Σίριζες »ιαάε ας», ἰορσεῖβεσ 
ΜΠ 2οοο δάάϊτίομδὶ ΕἸ χατῆρὶες ἔοιτηεα ἔσγοια ἴμῃεῈ Ὑδῦϊες ἴπ ἔπε βαπιθ, ὙΠ 
Αμβϑνγεῖβ. Βυ ἴδε βᾶῖῆβ Αὐΐμοσ. : . . “ . Ἀ στον ὅνο. 15. 

ἘΓΘΏΞΙΟν. 772 «ελοίαγ᾽» 4γεἐληιοίζε. ΒΥ [με βατὰβ Απίμοσ. 
Οτόνῃ ὅνο. 25. 64. 

ἘΓΗΞΙΟΥ. «Ἄγιστυεῦς ο ἐλε Ἐχαρηῤῖίος 272: ἐλε «ϑελοίαγις “γεζλγεέζε. 
ΒΥ με βδαῖης Αὐτῃου, Ξ ι . » . « ᾿ στόν ὅνο. 15. δά. 

ἘΓουΞΙου. 7174 «“ελοίαγ᾽» Α ἄγνος. ττπ πρεντν το οα ΑἸσοῦτα. 
ΒΥ 1δε βαπῖς Δυΐδβου, ΑΨ ἢ ὅ στόν ὅνο. 2-. 64. 

ΒΔΣΥΘΞ. 116550715 071 τἰ συ ῤνενώων, ᾿ ΒΕ. Ε. ΒΑΥΝΕΞ5, ΜΑ., 
1,εε᾽5 Εεαδάεσ ἴῃ Ῥηγυβίοβ. .: ᾿ . . ἔσονη δνο. 75. δά. 

Ὡοιμκίυ, «4ερτεζέες. ΒΥ Ὗ. Ε. ΌΟΝΚΙΝ, Μ.Α., ΕΕ.5. «εεογιαῖ Ἐαέζτοῦ:. 
Οτονπ ϑὃνο. 75. 64. 

Ἐπιοᾶ Ἐευϊξεᾶ. (οπίαϊπίπρ' [Π6 εββθηῖ8]5 οὗ [με Ἐ]επηεπῖβ οὗ ῬΊδπα 
ΕΕΡΜΕΣΕΥ 85 αϑς ΌΥ ποι Νὰ 1ῃ κῃ ΕἸγϑὲ εν ὀρχενίς Ἑ ἀϊτεά ὃν ΚΕ. Ὁ. 1. ΝΊχον, 

ΜΑΑ. . Οὐοόνψῇ ὅνο. 75. 64. 

Μδγ ΚΈΒΝ ἠξ ΨῚ ἴπ π- 8.5 ὐὐνυδο :--- 

ΒΟΟΚΙ, 15. ΒΟΟΚΞ 1,11, τς. δ, Βοοκβ [-ἸΥΡ, 35. 6. Βοοῖκϑν-ΙΥ͂, 3-. 

Ἡδτοοῦσ απ Μαᾶβδῃ. χεγεοῖσος ἐγε Ῥγαείίεαί Ολεηρηεῖείγ. ὙΟΪ. 1.. 
Εζορνεοριέαγν Ἐχεγεῖεος. ΒΥ Α. 6. ΨΈΕΝοΟΝ Ηλεοοῦξτ, Μ.Α. : δπά Η, σ. 

Μαραν, Μ.Α. Ζρηγέᾳς Εαάϊζξέξορι. Ἐκνίξεά γΥ Η. Ο. Μδάδη, Μ.Α. ἣ 
στόν ϑνο. τος, δέ. 

Μεαᾶδη. 7ὖϊες οὐ Οπαϊίαξζος “4 γπαϊγεῖς. ΔΑΡΑΝΟΝ ΡΥ Η.α. ΜΑΡΑΝ, 
Μ.Α. ε - , 5 - Ἅ Ὰ Ἐ Ἢ . [μὙ88 4ῖο. 4-. δά, 

ΜΠΕΣΥΤΕΙΙ. (47: Εἰ ρηεογιέαγ}) 7 γεαζίδε Ο71 Σικείντοϊέν. ΒΥ . ΟΙΕΚΚ 
Μαάχνει, Μ.Ά., Ε.Β.5. Ἑαϊιεά ᾿ν Ὑ. ΘΆβνετνυ, Μ.Ὰ. Ῥεπν ὅνο. 75. δά, 

Ξιοπατι. ΑΑ 7γεαξίτε ογε σαί, χὰ παπιεσοτβ Υοοάσαί5 δπᾶ 1) 14- 
Βτάτηβ, ΒΥ ΒΑυέοῦκ ΘΤΕΜΑΕΤ, - Ὁ., Ε.Ὲ.5., Ῥχοΐεεϑοσ οὔ Νζυγαὶ τς: 

ἴπ Ονεηβ Οοϊϊερσε, Μαποβαβίεσ. Τομγέᾷ Ξαϊεέονε, . Εχίζὰα ἔοδρ. ϑὅνο. 75. 

« 

4... Ὁ δ .. .λ 

ΝΣ ὙΥΎΉΎΎΨΡ ἰὐ κα κω... 



2157 ΟΥ ΘΟ7ΟΟΣ δοΟΟΚκΘ. ΙΡ 

ὙΠΠΙῚ βου. (λοηιῖσίγγ 707 «δὐμαϊφγιίς, ΒΥ Α. ΝΥ“. ΠΙΙΑΜΒΟΝ, 
ῬΉΙ], Τ)οο., ΕΝ. Ε.85., Ῥτγοίδϑϑου οὗ ΗΑΣΣΙ ἀσωρω ΟΟ]]εσε ᾿οπμάοπ, κ( ἐρῶ 
αέξέονε τυϊέλ οἰεέέογις..,. 5 Εἰ χίγα ἔοαδαρ. ϑὃνο. 8ς, δά, 

Οοχιθὶπείοι ΟἸΘυΐοὉ1 Τιϑ 615. Τη ἔνγο Ῥατγίβ, ρτιμητηθα τοααν [ὉΥ τιβ6. 
Ῥαῦὶ 1, Βαβὶς Ἐδάϊοϊεβ δαηῃὰ Νααπηεβ οἵ ΕἸοπηβεηΐβ. Ῥαγζὲ 11, Αοϊὰ Βδάϊςϊββ. 

Ῥγχῖοβ 35. 643, 

ΗΙΒΤΟΒΎ, ΡΟΙΙΤΊΟΑΙ, ΕΟΟΝΟΜῪΥ, 
ΘΕΟΘΒΑΡΗΎΥ, ὅτο. 

Θθβοῦ. ΤῈ Δ  Ἔδ]} οἵ Ἡ ουβε μοὶ 5. ΒΥ . Το ΌΑΝΒΟΝ, (Υ. ὅνο. 55.. 

Ἐτθοῖθα. 44 .σλογέ Πὔϊείογ» οὐ δε Δ ογηιαηε Οογιφιέοσί ο7 Ξρρ]αγι, 
ΒΥ Ε;, Α. ΕΈΕΕΜμαν, Μ.4. «δεἊογαῖ Ξαζζίο7ε, . Εχίγα ἔσδρ. ϑὅνο. 25, 643, 

Θθουρθ. ἀσεγοαίορίεαί 7 αόίες ἐἰρείγαξίε ὁ 7οαδγηε Εἤϊείογγ. ΒΥ 
Η. Β. σξοκσε, Μ.Α. ζΖλὲεγά ξαϊζέζονι, Καὶ ουϊεεα για Εγιίαγ,ρεα, ϑτμδὶϊ φἴο, 125. 

Ἠσιρμ65 (ΑἸτεα). ἐρ βρ λον Ἄσ πως Ῥατί, ἢγαείζεαϊ Οσδοσγαῤάγ. 
ὙΠ Τιάαργυαπηβ... ᾿ : Εἰχίγα ἴοαρ. ὅϑνο. 25. 63. 

Ἑ᾿τομΐ. 44 ἴϊείονγ οὐ ὩΣ ΕΝ ρα Μδαρβ, ῬΊδηβ, δηά 
ἼΔΌΙες, Βγυ 6. ὟΝ. Κιτςοηιν, .})., Ιθεδη οὗ ὙΠΟ βίευ, τρρομοῖ διαξῥένα, 

ΜΟΙ]. 1, Το 453. Υο!. 11, 1453-1624. Χο]. 111, τ624-1793. ΕΔΟἢ τος. 64. 

Τίοαβ. 7 ηιἰγοαϊέείζοε [0 ὦ νἀ τ ρὰ Οεοργαῆγ ο7 ἐλε γεξίελ (οϊογεΐδς. 
Ἐν ΕΣ Τα σθαθ; Β..Α. ᾿ : Οτοόννῃ ὅνο., ννΊΓ 8 τηδρ5, 45. 64]. 

Ἐθοσιϊηβου. ἋΑ4Ἢ “͵ηαρηαΐ οὗ ἌΣ Ἀτείοσγ. ΒΥ α. ΚΑΨΙΝΒΟΝ, 
Μ.Α., Οδιηάξη Ῥγοίεςβοσ οὗ Αποίεης Ηἰβίοσυ. «δδοοηα Εαζέζογε, ΤΟ ετὴν ὅνο, 145. 

ἘσοΥπ. «4ἍἪ “ήηαγμαΐζ ο7  οἠίέϊεαζ ΤΕ εογοῦιγ», ἴοσ (86 86 οὗ ϑοβοοΐβ. 
ΒΥ]. Ἐς. ΤΉοΚκοΙΡ ΕΟσΘΕΕΒ5, Μ.Α, ζΖΑιγά Ξαζέξο,, Ε χίγα ἔοδαρ. ὅνο. 45. δώ, 

ΞυαθΌ5. 7116 (Οογε ζίἑϊογεαί ᾿ἤείον» ο7 Εγιρίαγια,, 72 Τὲς Ογρε7 ρα 
“Τρευεζοῤ᾽εηετεέ, τὰ γι ἊΑΜ 5ὅτὩυΒΒ5, .})., Τοσγὰ ΒΙβμορ οὗ Ὁμεβίεσ, Τῆγεα 
νοΪβ. . . Ε Ε : ᾿ Οτόννῃ ὅνο. Ἐδοῇ 125, 

ΞύαΟΡΞ. «δεεεΐ ρίας ἀγα οὐδόγ' χρεξῥαϊένεε οἿῪ ΚΖ γιερίζε (γ:- 
οζζέιεέζογιαξ Π δέον», ἴγοτη ἴῃς Ἐσδυ]εθὲ Τιπηεβ ἕο τῆς ἘἈξεῖρη οὗ Εάνγατά 1, 
Αὐτδηρβα δηά εὐἀϊτεὰ ὃν . ϑτυβΒΒ5, ἢὉ.). “οςγέ ξΞαζέζογε, (τόνη ὅνο. 8ς, δά, 

ΞῦαΡΡ5. 2 αρπα (αγία: 8. οατεῖία] γερτὶηΐ. σπν ωω 48 ΑΖ ΣΟ τὸ 

ΑΒ Τ. 

ἘΠΙΙΔμ. 7174 Οπϊέοαξζίογε οΥ ἐ.ε «εαζέγιρ' Τῦρῖεε, ΒΥ ΤΟῊΝ ΗΠ ΑΗ. 
Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο, 25, δα, 

ἹΜΘΟΙΑΥ θα. ΑἹ «δ γνείεγε οὐ }΄γοεϊεαί Ξαπεαζίογε : 7 λεογοέζεαϊ ἀγα Ῥγαε- 
Ζίεαζ, ΜΙ 346 ΠΙυπιγαΐίοηβ ἄγαν ὃν Α. ΜΑσΡοΝΑΙΡ, οὗ {πε Οχέοσγαά ϑ.ῇοοὶ οὗ 
Ατὶ, ΒΥ ΑΚΟΗΙΒΑΙΡ ΜΆΠΓΠΑΚΕΝ, ἴμ6 αγππαβίπμι, Οχίογα, «δεοογαῖ ΚΕ αἰζέζοϑε, 

Ε χίγα ἴοαρ. ϑὅνο. 75. 64, 



γ΄ ἊΝ άΑ 

"ΞΞ , ὡν ᾿ ΓΖ Ἄς ΚΕ Ὕλες 
των Εἰρὴ - 

τό ΟΡΑΚΕΔΜΦ ΟΝ ̓"ΜΕ..5 257 ΟΡ ΩΣ Ἐ 

τ χοτι 60 Κ απ 416. “4 ἤἤμηρῖς πο νων Γ" δεὴδ ῥ τ. 1 
ΒΕςΚ, [.Ώ)., ἔοσππουῖν Μυβὶς Μαβίοσ ἴῃ Ὁ εξεπηϊηβίευ ϑοδοῦῖ, δὐά Γὰ Ε, ἸλΟϑΝ ; 
Μ.ΑΑ., Β. Μᾶα-., Ιαΐῖβς Αϑϑεοίβίδαηξς Μαδξίεσ ἴῃ ὟΥ εϑίτηϊπβίου ϑοθοοὶ, Ογονγῃ ὅνο. τς. δά. 

τυσπεϊτ. 4.  αράδοοξ ο7 Ῥίείογίαϊ 4171. ΒΥ Β. 81. 7. ΤΥΈΤΗιττ, ἢ 
Μ.Α. ὙΜΊΠ οοϊουγεὰ ΠΙμπΞιγαίζίοης, ῬΒοορυαρηβ, απ ἃ σμαρίεσ οἡ Ῥεγξβρεοῖίΐνε, ἢ 
ῬΥ Α. Μασροναῖῦ. «ϑδερραῖ ΚΕ ἰ:δέο. Ὁ 9... ϑνο. λαζύ »εογοζεσ, τᾶς. ἢ 

ὕροοῦῦ. “41: “ηηἼγοαμείϊογε 9 Ογέεξ «δεμζῥίτγε. ΒΥ 1,.. Ἐ. ὕροοττυ,. 
Ὅᾳ00Α, Ὁ ᾿ ᾿ . Ξ Ε ταν . . Οὔον ὅνο. 45. 64. 

Ξύπᾶου δ ἘΓαυτιᾶθοο ἰο (δα ΒΥΘῸΝ δηᾶ Οο]]ερες οὗ Οχίοσά. 
Ἄν τκ ἘΣ. ς “ν΄ ς ΡΝ ας - . Οτονῇ δϑνο. 7κεξ γεααγ. 

ἙΤοῖΡΞ ἴο ὑπ Ξύτιᾶν οὗ 1π6 ΒΙΡ16, ἰδίκεη ἴτοσα {πε Ολγογὰά δέδε »-" Ἐς 
Τεαεζεζς, σοταρυϊϑῖησ ΘΌγ τη δΥ165 οὗ [6 βενεσγαὶ Βοοῖκβ, ψἸΠ σορίουβ ΕΧΡΙ απαΐουν 
Νοῖες δπὰ ὙΔ0165 {Ππϑίγαΐῖϊνε οὗ ϑουρίαγε ΗἰβέουΥ δηᾶ τῆς ΟΒδγδοίεγβεῖος οὗ ἢ 
ΒΙΌ]Ὲ πᾶς ; ΜΠ ἃ οοπαρ εΐε 1πᾶεχ οὗ ϑαυδήεοῖβ, α Οοποογάδποε, α Τϊοιϊοπαυνς 
οὗ Ῥτορεσ Νδιηξβ, δῃά ἃ βεῦῖεβ οὗ Μαρβ.ὄὄ Ὁ . - στόν ὅνο. 35. 6. ν 

ἘΑ ΒΕΑΡΙΝΟ ΟΟΜ ἤᾶας δε: οῥέγιοαῖ αὐ ἐΐε ΟἼΔΑΒΈΝΘΟΝ ῬΆΕΒΒ, 

ΥΑΒΕΗΟΟΒΕ, ΑΜῈΝ ΟΟΚΝΕΕ, τυΐεγε Ὁϊδιίογς τοῦ Μηραῖ φεῦ» γαεῖέν ὦ 
30» ἐχαρείρεερ οἷαί ἀγα πότ τυογᾷς ἐδεμδα Ἴγονὲ ἐλε γόςς, απᾶ 707 πὸ 

«ογτε 710 αἰΖ ογέεζαξ 2τεὀἰϊεαξζογις. : 
ϑὰ 

4 411 εογηυηγερεγεῖσαΐζίογις γοϊαΐίγερ' ἐο Βοοζς ἐρμεϊμαφα γι ἐλὲς 7.252, αμά ἤ ̓ 
οἵγε ογπέτυ Βοοῖς αηα πετν ΕαἸΖέογες, «λορα δὲ αὐάγεςεεα 

ΤῊΞ ΘΕΟΒΕΤΑΒΥῪ ΤῸ ΤῊΕ ΠΕΙΕΘΑΤΕΒ, 

ΟΙἸΑΚΕΝΡΟΝ ΡΆΕΒ5, 

᾿ΟΧΕΟΕΡ. 

Ξοπῦοι : ΗΠΈΝΕΥ ΕΆΚΟΥ͂ΤΘΕ, 
ΟΧΕΟᾺΡ ὈΝΙΨΕΚΒΙΤΥῪ ΡΕΕΒ5 ΝΑΚΕΗΟΟΞΕ, ΑΜῈΝ ΟΟΚΝΕΚ. 

Φυίπθυταῦθ : 6 ΟΥΕΕΝ 5ΤΚΕΕΤ. 
Φιίοτο : ΟΙΆΚΕΝΡΟΝ ΡΚΕ55 ΠΕΡΟΒΙΤΟΑΥ͂, 

᾿ 116 ΗΙΘΗ 5ΤΒΕΕΤ. 
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ΧΘΏΟΡΏΟΣ. ῥΔῆδΌδϑδὶ8 

ΙΓατν' 

ΤῊ βθοοῃᾷ Ὀοοῖκ οἵ Χϑθῃορῆοη! 85 Ἀπδῦδδὶϑδ; 

ρα, ΦουΎ δ. 

θην ον οἱ Τογοηἴο 
ΕΠΡΓΔΙ͂ν 
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ΕΒΕΜΟΝΕ 

ΤΗΕ 

ΟΔΒΡ 

ΕΚΟΜ 

ΤΗΙ5 

ΡΟΟΚΕΤ 

ΝΑΜΕ ΟΕ ΒΟΚΕΟΜΝΝΕΚ 

Ἄς 1{ἰρτασν (αγὰ Ροοκοῖ 

ΓΟΝΝΕ-ΜΑΕΤΙΝ (ΓΟ. ΙΜΙΤΕΡ 
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ΝΛ ΔΑ δλδοδ δοπολ αν λιν τον πεστν δελμκόκος δισοννν δ ἀυϑ ον πῆς ον τὰ τόδε δον ἡ Ακνν 


